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Pinha

Fruto da Araucaria angustifolia

Após um ano de Resistência ao clima,
finalmente chega a época de colher o
fruto da Araucária, árvore reconhecida
pela sua persistência e força. O resultado
do amadurecimento da pinha é a soltura
das sementes que são usadas como
alimento e conhecidas popularmente
como Pinhão.

NA

COOPERATIVA

Índice
Editorial

06

Mensagem do Presidente

07

Estrutura da Gestão

08

Mensagem do Conselho de Administração

12

I - Sumário - Fatos e Dados Relevantes

14

Governança na Cooperativa
• Princípios de Governança em Cooperativas
• Estrutura de Governança
• Boas Práticas de Governança na Unimed São José dos Campos
• Identidade Organizacional
• Cultura Organizacional
• Principais Ações e Resultados da Administração

16
17
18
19
20
21

Cenários
• Perfil e Mercado da Unimed São José dos Campos
• Mercado de Saúde Suplementar

24
28

II - Desempenho 2016
Econômico e Financeiro
Mercado
Atenção e Assistência à Saúde
Relacionamento com o Cooperado
Regulação em Saúde
Eficácia Administrativa
Recursos Próprios
III - Nossa Visão de Futuro
Nossa Visão de Futuro - onde queremos chegar
O Plano Estratégico para 2017
Cenário e Ambiente para Consolidação das Mudanças
Uma Construção Cooperada do Futuro

32
34
40
46
48
53
60
63
66
68
69
70
71

NA

COOPERATIVA

Editorial
São José dos Campos

O

Expediente
Diretor Presidente
Dr. Julio Cesar Teixeira
Amado

s bons observadores deverão perceber que na capa do
Relatório de Gestão do ano passado trouxemos uma foto
de um belo campo, emoldurado por altivas araucárias. Já
na capa deste relatório que você tem em mãos, a foto é de uma
pinha que em breve se transformará em saborosos pinhões.
O simbolismo das capas tem justamente o objetivo de mostrar
uma relação de causa e efeito. A araucária produz as pinhas,
que produz os pinhões, que sendo sementes, produzirão novas
araucárias, em um círculo virtuoso da natureza.
Pois é esse espírito que tem norteado a atual gestão da
Unimed SJC: a implementação de um plano estratégico que
venha produzir resultados sustentáveis e de longo prazo para
a nossa Cooperativa. Por isso, executamos um ambicioso plano
de Gestão e de Governança Corporativa, cujos resultados
podem ser comprovados com os números apresentados nesse
relatório.
Com um intenso trabalho de gestão e com muita transparência
superamos as principais dificuldades apresentadas ao longo
do ano e, mesmo enfrentando umas das maiores crises
econômicas da história do país, conseguimos fechar o período
com resultados inéditos para a Unimed SJC.
Temos a certeza de que nossas metas só foram alcançadas
graças ao trabalho de cada um de nossos cooperados,
colaboradores e demais parceiros de jornada. Hoje, todos nós
percebemos que somente uma administração responsável e
profissional será capaz de manter nossa cooperativa social e
economicamente viável.
Por isso, olhamos o presente, mas visamos o futuro. E que tal
qual no ciclo da natureza, em breve possamos colher mais
pinhões.

Diretor Administrativo
Financeiro

Unimed São José dos Campos

Produção/Editoração

Dr. Nelson de Almeida
Diretor de Mercado
Dr. Luiz Alberto Siqueira
Vantine
Diretor de Assistência
e Promoção à Saúde
Dr. Fábio Roberto da Silva
Baptista
Diretor de Recursos
Próprios
Dr. Lauro Benedito Hanna
Conselho Editorial
Marketing
Planejamento e Controle
Jéssica Franciele Silva
Jéssica Nathalí Augusto
Marcos Aparecido Dias
Wellington Rangel da
Rocha
Jornalista Responsável
Pasquarelli Júnior
(MTB 23.081)
BZ Propaganda e
Marketing
Projeto Gráfico
BZ Propaganda e
Marketing
Textos
Alameda Comunicação
Marketing Unimed SJC
Barbara Cantinho Santos
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Presidente
O ano da virada.

P

lantamos nossa semente, cuidamos da planta e agora
estamos colhendo os primeiros frutos desses esforços. O
ano de 2016 foi uma grande surpresa para todos nós da
Unimed São José dos Campos, pois mesmo diante de todos os
obstáculos e dificuldades que a crise econômica trouxe nesse
período, nós conseguimos transpor as principais barreiras e
alcançar um resultado muito positivo.
Em 2016, crescemos em números e na qualidade dos nossos
serviços. Nossa rentabilidade anual foi de quase 4%, dado que
representa quase um recorde desta cooperativa, comparado
aos anos anteriores. Esse resultado foi possível graças ao duro
trabalho que estamos realizando, com um novo grupo gerencial
e o apoio incontestável dos nossos colegas cooperados, que
compreenderam a situação e deslumbraram os mecanismos
de crescimento, nos apoiando nas assembleias e nas nossas
decisões.
Nosso planejamento e o Mapa Estratégico pavimentam o
caminho que temos a percorrer, por isso, eles foram construídos
com a participação e envolvimento de todos os gerentes,
gestores, cooperados, colaboradores, diretores e conselheiros.
O objetivo é dar transparência às nossas decisões e metas,
consolidando nosso modelo de gestão, que é indispensável
para o nosso crescimento.
Os desafios ainda são grandes, pois nosso objetivo é que
nossos sócios ooperados estejam cada vez mais satisfeitos
com a Cooperativa. Para isso, temos muito trabalho a
fazer para juntos construirmos uma Unimed cada vez
mais forte e sólida.
Concluo ressaltando que o ano de 2016 foi
excelente para a Unimed São José dos Campos,
superando todas as expectativas dos 46 anos
que estamos atuando no mercado. Neste ano
nós fomos nota 10! Mas vamos continuar
trabalhando para melhorar ainda mais nossos
resultados e colher novos frutos nos próximos
anos.

Dr. Julio Cesar Teixeira Amado
Presidente da Unimed São José dos Campos
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MENSAGEM

Mensagem do Conselho
de Administração
“Sou cooperado há 15 anos e de lá para cá vi o nome ‘Unimed’ crescer muito em nossa região. A marca
amadureceu e conquistou o respeito e o reconhecimento dos joseenses. Passamos por graves períodos,
mas hoje sinto que o barco está seguindo no rumo certo. Acredito em um horizonte maravilhoso junto
à Unimed São José dos Campos. Mesmo com a crise que está instalada em nosso país, espero que os
próximos anos sejam de boas colheitas”.
Dr. Eder Teixeira Cardoso
“Hoje posso dizer que os meus sentimentos em relação à Cooperativa são de orgulho, satisfação e
esperança. Deixamos de ser uma empresa com bases simples e soluções ‘domésticas’ e passamos a ser
uma empresa profissional, falando a linguagem das grandes corporações do mercado. Nos posicionamos!
Há mais de 20 anos sou cooperada e nunca vi resultados tão bons. Sou muito honrada por poder participar
destas mudanças e tenho certeza que ao final desta gestão terei a nítida sensação de dever cumprido.”
Dra. Margaret Inácia Guedes Queiroga
“Nos últimos dez anos observei a profissionalização da gestão da Unimed São José dos Campos, que
culminou com a Governança Corporativa que é, de fato, uma grande evolução nos raciocínio e nos
resultados da empresa. Cada vez mais a ANS regulamenta a atividade de assistência à saúde. Isso é
muito dinâmico, mas nem sempre é favorável ao que seria o ideal para o desempenho da Cooperativa.
Com a Governança Corporativa estamos conseguindo atingir as necessidades que a ANS impõe sem
deixar de atender às necessidades da Cooperativa, como a margem de solvência, por exemplo. Um dos
grandes méritos da atual diretoria é aceitar essa integração nas questões gerenciais da empresa, que
começa a dar bons frutos”.
Dr. Fernando Martins
“Diante da constante evolução dos cenários apresentados pelo mercado, fizemos nos últimos anos
a opção por um novo gerenciamento: profissionalizado, atualizado e transparente, que passou a dar
resultados surpreendentes no universo das cooperativas de saúde, e em especial, no sistema Unimed!
Por isso, creio que esta seja uma nova Unimed. Que cresce muito mais preparada para os desafios de
mercado, se consolidando no presente e vencendo as ameaças do futuro!”
Dr. Ronaldo Macedo
“O Sistema Unimed foi criado como uma alternativa à medicina de grupo. Quando esta nasceu, era comum
grupos de administradores promoverem a contratação de médicos por valores não condizentes com
o mercado e com pouca segurança para o médico. Foi aí que nasceu o sistema Unimed, que funciona
como uma cooperativa, na qual os cooperados são os próprios médicos.
Nos dias atuais, este sistema também tem encontrado dificuldades, reflexo da maior crise econômica do
Brasil. Por isso, é preciso nos questionar: onde está a nossa Unimed atualmente? Quais os nossos riscos?
Tenho acompanhado nossa cooperativa de perto nos últimos anos. E minha impressão pessoal é que
estamos no caminho seguro. Nosso lucro este ano é o maior da nossa história. Temos cumprido todas
as exigências da ANS, que aliás, não são poucas.
Por esses e muitos outros motivos acredito na nossa Unimed e na equipe que a dirige atualmente”.
Dr. Sergio dos Passos Ramos
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Fatos e Dados Relevantes

GOVERNANÇA NA COOPERATIVA
Princípios de
Governança e
Cooperativismo

A

Governança Corporativa é o sistema
pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas.

A Unimed São José dos Campos utiliza a
Governança como instrumento para orientar a
gestão e nortear todo processo de mudança da
cultura organizacional.
Para que fosse possível o alcance dos
resultados almejados em 2016, a administração
da Cooperativa implantou diversas medidas
vinculadas aos Princípios de Governança,
contudo, mantendo na essência os 7 Princípios
do Cooperativismo, como norteadores de nossas
condutas para alcance dos objetivos sociais.
De acordo com o Sistema OCB/SESCOOP, em
seu “Manual de Boas Práticas de Governança
Cooperativa”, a expressão ‘Governança’ significa
um modelo de direção estratégica, fundamentado
nos valores e princípios cooperativistas, que
estabelece práticas éticas visando garantir a
consecução dos objetivos sociais e assegurar
a gestão de modo sustentável em consonância
com os interesses dos cooperados.
A adoção de boas práticas de Governança na
Cooperativa garante a gestão de acordo com
o Sistema Cooperativista Nacional e tem por
finalidade:
•
Ampliar a transparência da administração
da sociedade cooperativa;
•
Facilitar o desenvolvimento e a
competitividade das cooperativas;
•
Contribuir para a sustentabilidade e
perenidade do modelo cooperativista;
•
Aprimorar a participação do cooperado
no processo decisório;

16
16
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•
Obter melhores resultados econômicofinanceiros;
•
Incentivar a inovação e proporcionar a
melhoria da qualidade dos serviços ao quadro
social;
•
Aplicar a responsabilidade social como
integração da cooperativa com a sociedade civil.
De acordo com o referido Manual, os Princípios
da Governança Cooperativa são:

Autogestão
É o processo pelo qual os próprios cooperados,
de forma democrática e por meio de organismos
de representatividade e autoridade legítimos,
assumem a responsabilidade pela direção da
cooperativa e pela prestação de contas da gestão;

Senso de Justiça
É o tratamento dado a todos os cooperados
com igualdade e equidade em suas relações com
a cooperativa e nas relações desta com suas
demais partes interessadas;

Transparência
É facilitar voluntariamente o acesso das
partes interessadas às informações que vão
além daquelas determinadas por dispositivos
legais, visando à criação de um ambiente de
relacionamento confiável e seguro;

Educação
É investir no desenvolvimento do quadro
social visando à formação de lideranças, para
que estas tragam em seus conhecimentos de
gestão e administração a essência da identidade
cooperativa;

Sustentabilidade
É a busca por uma gestão ética nas relações
internas e externas para geração e manutenção
de valor a todas as partes interessadas, visando
à perenidade da cooperativa.

GOVERNANÇA NA COOPERATIVA

Estrutura de
Governança

A

estrutura de Governança da Unimed
São José dos Campos é composta pela
Assembleia Geral, Conselho Fiscal,
Conselho de Administração e Conselho Técnico
Disciplinar, que são Órgãos Estatutários da
Cooperativa.

A Diretoria Executiva se reporta aos Conselhos
e a Assembleia e lidera a equipe da estrutura de
Gestão alinhada com os objetivos e metas do
Planejamento Estratégico.
Esta estrutura possibilita maior transparência
com prestação de contas sistêmica, com clara
definição de papel e responsabilidade dos Órgãos
Sociais e de Gestão, bem como dos respectivos
agentes de Governança.

Estrutura de Governança da Unimed São José dos Campos:
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Assembleia
Geral
Conselho
Fiscal
Conselho de
Administração

Conselho
Técnico
Disciplinar
Diretoria
Executiva

Secretaria
Executiva

Comercial

Ouvidoria

NDH - Núcleo de
Desenvolvimento
Humano

Auditoria
Interna

Assessoria de
Comunicação
Institucional

Assessoria
Jurídica

Promoção e
Assistência
a Saúde

Planejamento
e Controle

Recursos
Próprios

Administrativo
e Financeiro

ESTRUTURA DE GESTÃO

Legenda

Órgãos
Estatutários

Diretoria
Executiva

Assessoria
Institucional

Assessorias

Gerências
Executivas
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Boas Práticas
de Governança na
Unimed São José
dos Campos

A

No ano de 2015, a Administração iniciou
a reformulação do modelo de Governança
com o intuito de direcionar a gestão
orientando-a para obtenção de resultados,
alicerçada em um contínuo processo de mudança
da cultura organizacional. Este processo de
Governança e Gestão está sendo consolidado
com boas práticas já em curso:
•
Adoção da cultura de Governança e
Gestão orientada para resultados;
•
Formulação e execução do Planejamento
Estratégico com Visão de Futuro para 2020
(2015~2020 – 06 anos) – desvinculando a
duração do plano estratégico do quadriênio do
mandato político;
•
Comunicação do Plano Estratégico
para as partes interessadas – reunião anual de
lançamento do Mapa Estratégico conduzida pelo
presidente;
•
Desdobramento das diretrizes, objetivos
e metas estratégicas para o time gerencial e a
força de trabalho da Cooperativa;
•
Avaliação de desempenho e prestação de
contas dos resultados mensais – com reuniões
de análise crítica dos planos e resultados e
avaliação da estratégia;
•
Elaboração e apresentação de relatório
com avaliação do desempenho estratégico
mensal – para subsidiar o processo de tomada
de decisão da Diretoria Executiva;
•
Realização de Fóruns de Debates com
os cooperados, denominados “Unimed em
Questão” – para debater com os cooperados os
temas importantes da Cooperativa e do mercado;

18
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•
Implantação do Portal de Governança –
para fortalecer a comunicação e o relacionamento
com os públicos da Cooperativa;
•
Implantação do Canal da Transparência–
canal exclusivo do cooperado para acesso às
informações relevantes de seu interesse sobre
a administração da Cooperativa;
•
Instalação de Comissão Interna
para estudos e revisão do Estatuto Social –
construção de proposta para apresentação ao
Conselho de Administração, formação do Comitê
de Cooperados e deliberação em AGE;
•
Implantação do Núcleo de
Desenvolvimento Humano (NDH) - fortalecer a
comunicação e o relacionamento com os públicos
da Cooperativa;
•
Implantação da Organização do Quadro
Social (OQS) - com formação de Núcleos
Cooperativos;
•
I m p l a n ta çã o d o P ro g ra m a d e
Qualificação de Administradores – para
fomentar conhecimentos sobre cooperativismo,
governança e gestão com os cooperados;
•
Implantação do Programa de Gestão de
Pessoas por Competências – para formação de
lideranças, retenção de talentos e qualificação
da força de trabalho;
•
Instalação do Comitê de Regulação de
Sinistralidade – para analisar e atuar junto aos
cooperados que apresentam significativo desvio
em relação à média de sua especialidade;
•
Realização de AGE - Assembleia Geral
Extraordinária em 22/06/2016 – com o objetivo
de informar os Cooperados sobre as novas
Resoluções Normativas da ANS - Agência Nacional
da Saúde e aprovação do Plano da Administração
para sanear deficiência econômico-financeiras
para cumprimento das exigência da ANS.

GOVERNANÇA NA COOPERATIVA

Identidade
Organizacional

A

Identidade Organizacional traduz
para todos os públicos relacionados
e, principalmente, para a força de
trabalho, que a Cooperativa chegará ao
alcance da sua Visão de Futuro, adotando

uma conduta fortemente alicerçada em crenças
e valores fundamentados no respeito e na ética,
com uma administração obstinada pela conquista
dos melhores resultados organizacionais e
sociais com responsabilidade.

Negócio
Promover saúde, com segurança e qualidade de vida.

Missão
Promover saúde, com segurança e
qualidade de vida aos nossos clientes,
gerando prosperidade e satisfação aos
cooperados e colaboradores.

Visão
Ser reconhecida no
Sistema Unimed e na Saúde
Suplementar pela excelência
da gestão e geração de valor
para os cooperados, garantindo
sua satisfação, bem como dos
clientes e colaboradores até
2020.

Valores
Ética, humanização nos
relacionamentos, inovação,
responsabilidade social, excelência
em gestão, comunicação eficaz e
satisfação dos cooperados.
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GOVERNANÇA NA COOPERATIVA

Cultura
Organizacional

A

cultura organizacional é o sistema de
valores e crenças compartilhados pelos
seus membros e desdobrados para toda a
organização, para atingir seus objetivos e alcançar
a perenidade.
A cultura organizacional da Unimed São José
dos Campos que está sendo modelada tem como
valores compartilhados a ética, a humanização
nos relacionamentos, inovação, responsabilidade
social, comunicação eficaz, excelência em gestão
e satisfação dos cooperados.
A nossa Identidade objetiva a formação de
uma Cultura Organizacional que contempla o
nosso DNA:

Ética
Princípios que orientam as ações pessoais e
coletivas, visando adotar comportamentos com
base no respeito e dignidade nas relações sociais,
humanas e profissionais.

Humanização nos Relacionamentos
Atender com sensibilidade, transparência,
cordialidade, acolhimento e respeito às
necessidades de nossos clientes, colaboradores,
cooperados e fornecedores.

Inovação
Antecipar-se às expectativas do mercado por
meio de soluções criativas que agreguem valor
ao resultado do negócio.

20
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Responsabilidade Social
Desenvolver, participar e envolver-se em
projetos com o objetivo de obter resultados
significativos aplicados à inclusão social e
ao desenvolvimento de uma sociedade mais
humanizada, proporcionando uma vida com mais
dignidade, justiça e solidariedade.

Comunicação Eficaz
Desenvolver regras e princípios que
estabeleçam uma comunicação clara e
transparente, com prestação de contas
sistemática do desempenho buscando a
participação e o comprometimento de todos
os cooperados e colaboradores.

Excelência em Gestão
Implantar um modelo de gestão fundamentado
na responsabilidade corporativa, visando o
crescimento sustentável da instituição e a
geração de riquezas para os seus sócios, com
base em princípios éticos que valorizem o capital
humano e a retenção de talentos, transmitindo
confiança, transparência e credibilidade nas
relações internas e externas.

Satisfação dos Cooperados
Direcionar a gestão dos negócios da
Cooperativa, visando a geração de trabalho e
riqueza para os cooperados.

GOVERNANÇA NA COOPERATIVA

Principais Ações e
Resultados da Administração

A

administração da Cooperativa, alicerçada
em um modelo de Governança e
norteada por sua Identidade e Cultura
Organizacional, conduz toda sua força de trabalho
para o alcance dos objetivos e metas contidos
no seu Planejamento Estratégico anual.
Dessa forma, foi possível superar os desafios
impostos pelo mercado e pelo cenário econômico
e político do país.
Com o propósito de alcançar o melhor resultado
para a Cooperativa em 2016, a administração
pôs em execução importantes ações de gestão
durante o ano, entre elas:
•
Centralização dos procedimentos de alta
complexidade no Santos Dumont Hospital;
•
Formação de parceria com a equipe
de Acompanhamento Econômico-Financeiro
da Unimed do Brasil para elaboração e
monitoramento do Plano de Trabalho da
Administração;
•
Execução do Plano de Trabalho da
Administração aprovado em AGE, alinhado com
o Planejamento Estratégico da Cooperativa, e
aceito pela ANS através do TAOEF (Termo de
Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras);
•
Maior controle das despesas gerais e
operacionais, com consequente melhoria dos
resultados econômicos e financeiros;

•
Melhor gestão e cumprimento dos
protocolos nas operações de intercâmbio,
gerando redução de glosas;
•
Revisão do orçamento operacional
para 2016 com maior controle por área de
responsabilidade;
•
I m p l a n t a ç ã o d e Pro t o c o l o s d e
utilização de OPME (Órteses, Próteses e
Materiais Especiais), com apoio de Câmara
Técnica, para as especialidades de Cirurgia
Vascular, Eletrofisiologia, Buco Maxilofacial e
procedimentos de Ortopedia e Traumatologia;
•
Instalação pelo Conselho de Administração,
através de Instrução Normativa, do Comitê
Interno de Regulação de Custos Assistenciais
formado por Cooperados;
•
Reestruturação do processo de auditoria
médica e de enfermagem para maior regulação
dos custos assistenciais a partir da indicação e
da frequência por especialidade.
Com essas principais ações em curso foi
possível alcançar resultados mais expressivos
em alguns indicadores.
Diante dos desafios econômicos do país e
especificamente da área de saúde, os resultados
alcançados pela Cooperativa em 2016, podem
ser interpretados como uma superação, graças ao
comprometimento de todas as partes envolvidas.
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INDICADOR

2015

2016

DIFERENÇA

107.521

102.138

- 5.383 vidas

ROL - Receita Operacional Líquida (em R$ milhões)

280,4

309,3

28,9 milhões

Custo Assistencial Total (em R$ milhões)

244,3

265,3

20,9 milhões

Índice de Sinistralidade

87,13%

85,75%

-1,38%

36,1

44,1

8,0 milhões

Índice de Margem de Contribuição

12,87%

14,25%

1,38%

Índice de Despesas Gerais e Operacionais sobre a ROL

10,77%

10,28%

-0,49%

Valor das sobras geradas (em R$ milhões)

5,9

12,3

6,4 milhões

Valor do Caixa Operacional Gerado (em R$ milhões)

1,6

31,6

30,0 milhões

Índice de Qualidade da Assistência (IQA)

5,1

7,4

2,3

-

72,20%

-

706

678

- 28 Cooperados

R$ 10.325,91

R$ 10.704,03

0,7002

0,6715

N° de vidas na carteira 004 (sem funcionários e seus dependentes)

Margem de Contribuição (em R$ milhões)

Índice de Satisfação de Clientes
Número de cooperados
Média de remuneração bruta com benefícios (per capita)
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)

• O número de vidas na carteira 004 (sem
funcionários e seus dependentes) reduziu: O
número de vidas sofreu uma diminuição de 5,0%
(5.383 vidas) entre 2015 e 2016, em decorrência
da crise instalada em todo o país, especialmente
em nossa região com o fechamento de empresas
e consequente perda de clientes.
• Contudo, a Cooperativa alcançou maior
Receita: A Receita Operacional Líquida (ROL) é o
valor proveniente das mensalidades dos planos
de saúde, deduzido dos tributos. No ano de 2016
alcançou R$309,3 milhões. Este aumento do
faturamento foi possível em razão da implantação
da política de equilíbrio financeiro dos principais
contratos.
• E os Custos Assistenciais tiveram um
crescimento menor: Os custos assistenciais
alcançaram o montante de R$265,3 milhões em
2016, representando um crescimento de 8,6% em
relação a 2015, esse crescimento foi menor que
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R$

378,12
-0,0287

a inflação da saúde que, de acordo com a ANS, foi
de 13,57%. O aumento dos custos foi menor que
o crescimento da Receita Operacional Líquida
(10,30%), fato muito positivo.
• O que contribuiu para a diminuição
da Sinistralidade: A Sinistralidade é a relação
direta entre os custos assistenciais e a receita
dos planos de saúde. Como o crescimento da
Receita foi maior, houve consequentemente,
uma redução desse Índice de Sinistralidade, isso
graças a política de equilíbrio financeiro dos
contratos de planos de saúde e maior regulação
dos custos gerados.
• Dessa forma, a Margem de Contribuição
apresentou um expressivo aumento: Quanto
maior a margem de contribuição, melhor. Ela é
um dos indicadores econômico-financeiros mais
importantes, que é o ganho bruto da operação.
Com o aumento da Receita e menor crescimento
dos Custos Assistenciais, foi possível gerar

GOVERNANÇA NA COOPERATIVA
um resultado bruto (margem de contribuição)
em 2016 no valor de R$44,1 milhões, o que
representou 14,25% sobre a ROL.
• Além disso, foi possível reduzir o Índice
das Despesas Gerais e Operacionais: O Índice
de despesas gerais e operacionais, em relação
a ROL, fechou em 10,28% em 2016.
• Tudo isso resultou no alcance de
Sobras no valor de R$12,3 milhões: O valor
das Sobras (resultado antes dos impostos e
das participações) superou todos os resultados
anteriores da Cooperativa, representando um
índice de lucratividade de 3,97% sobre a ROL.
• Mas não parou aí, o Caixa Operacional
Gerado foi de R$31,6 milhões em 2016: O Caixa
Operacional Gerado, que se refere ao fluxo de
caixa gerado na operação do negócio (antes
das operações financeiras), alcançou em 2016
o expressivo valor de R$31,6 milhões, com
redução do endividamento, o que representa
maior liquidez corrente da Cooperativa.
• Ainda implantamos em 2016 o Índice
de Qualidade da Assistência à saúde (IQA): O
Índice de Qualidade da Assistência à Saúde é
uma cesta de indicadores internos que medem
a qualidade da assistência e a satisfação com o
atendimento avaliada pelos clientes. Esse Índice
alcançou a marca de 7,4 pontos em 2016 numa
escala que vai de 0 a 10.

• Apesar da redução do número de
cooperados, a administração investe na
comunicação e transparência para transmitir
segurança aos sócios da Cooperativa: O número
de cooperados sofreu uma pequena retração
de 4%, com 28 cooperados que deixaram
a Cooperativa em 2016. Para aprimorar o
relacionamento da Cooperativa com os seus
sócios e buscar sua fidelidade, iremos realizar
uma pesquisa qualificada de satisfação junto
aos Cooperados em 2017.
• Com isso, a média de remuneração bruta
com benefícios (per capita) aumentou: A média
de remuneração bruta com benefícios per capita
aumentou em 3,66%, alcançando o valor médio
de R$10.704,03 por cooperado em 2016, apesar
da redução de 5% da carteira de clientes.
•
Porém, o Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar (IDSS) apresentou uma queda: O
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar,
que integra o Programa de Qualificação de
Operadoras de Planos de Saúde instituído pela
ANS, tem como objetivo avaliar o desempenho
das operadoras considerando quatro dimensões.
Nosso resultado apresentou queda de 4,1%
comparando 2016 (ano base 2015) com 2015
(ano base 2014), contudo, a Cooperativa está
desenvolvendo ações que permitirão alcançar
a melhoria contínua dos indicadores que
compõem o IDSS, principalmente nas dimensões
relacionadas à assistência e satisfação dos
beneficiários e ao desempenho econômicofinanceiro da Operadora.

• Com a melhor qualidade de assistência,
buscamos aumentar a satisfação dos clientes:
O Índice de Satisfação de Clientes, que foi feito
pela primeira vez em 2016, mede a satisfação dos
clientes portadores do plano de saúde da Unimed
São José dos Campos em várias dimensões, com
nota de 72,20% de clientes satisfeitos com o
plano. A meta é aumentar esse índice e tornar
mais clientes promotores da marca em 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

23
23

CENÁRIO
Perfil e Mercado
da Unimed São
José dos Campos

A

A Unimed São José dos Campos é
uma singular do Sistema Unimed de
Cooperativas de Trabalho Médico, que
tem por objetivo promover a atenção e assistência
à saúde através do cooperativismo médico. Está
situada no Vale do Paraíba, região do interior de
São Paulo, responsável por ser uma das maiores
geradoras de economia e produção de insumos
para todo o país.
O cooperativismo mantém sua grande
contribuição para o exercício da profissão
do médico e para interiorização da medicina
de qualidade nas mais diversas regiões do
Brasil. Mesmo considerando o processo de
reconfiguração pelo qual o Sistema Unimed
está passando, em que cooperativas se unem a
outras para manter a sustentabilidade da marca
em nível nacional.
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Aos 45 anos de atuação no mercado de Saúde
Suplementar, a Unimed São José dos Campos
mantém a liderança do segmento nas cidades de
sua atuação, com Recursos Próprios (rede própria
composta de hospitais, pronto atendimento,
clínica e laboratórios) de alta qualidade.
Ainda que 2016 tenha sido um ano difícil no
país, principalmente em decorrência da crise
econômica e financeira, a Cooperativa, através
da implantação da Governança e de uma gestão
sustentável, séria e comprometida com suas
partes interessadas, conseguiu encerrar o ano
de 2016 com excelentes resultados, o que a
torna mais sólida e competitiva para superar os
desafios dos próximos exercícios.
Esses são alguns dos nossos números:

CENÁRIO

INDICADORES UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Faturamento Bruto Anual (com Intercâmbio e Auto Gestão)

R$ 473,1 milhões

Cooperados

678

Médicos que Ingressaram na Cooperativa em 2016*

2

Consultas Realizadas

1.151.035

Exames Realizados (Laboratório Unimed)

1.844.524

Novos Clientes no Ano de 2016

7.443

Hospitais Próprios

03

Colaboradores (Operadora)

297

Colaboradores (Recursos Próprios)

696

Hospitais Credenciados

16

Hospitais Dia Recursos Próprios e Credenciados

05

Postos de Coleta do Laboratório Unimed

06

Laboratórios Credenciados

09

Clínicas Credenciadas

110

Carteira Assistencial (nº de vidas assistidas)

112.397

*Não houve edital de abertura de seleção para novos Cooperados em 2016

NÚMERO DE COOPERADOS POR CIDADE DE ATUAÇÃO
São José dos Campos

473

Jacareí

116

Caraguatatuba

51

Ubatuba

15

São Sebastião

13

Ilhabela

04

Paraibuna

02

Santa Branca

03

Guararema

01

TOTAL

678
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Abrangência
deServiços por Cidade
Abrangência de
Serviços por Cidade
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Clínicas
Hospitais
Hospital Dia
Laboratórios
Radiologias
Hospitais Próprio
Hospitais Dia Próprio
Centro de Especialidades Médicas
Posto de Coleta Lab. Próprio
Pronto Atendimento Próprio
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Serviço de Remoção - SOS Unimed
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01

01
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A
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01

Pontos de Vendas
• SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson D’Ávila, 1365
Jardim São Dimas
0800-727-7270
• JACAREÍ
Estação Jacareí
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4017

26
26

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

• CARAGUATATUBA
Av. Arthur Costa Filho, 937
Centro
(12) 3889-2700
• UBATUBA
Sede Administrativa
Rua Leovigildo Dias Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12)3834-480

01

CENÁRIO

Unidades
• SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Sede Administrativa
Avenida Dr. Nelson D’Ávila, 1365
Jardim São Dimas
(12) 2139-4000
Hospital Dia/Pronto Atendimento
Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 820
Centro
(12) 2139-0384
Laboratório Unidade Vilaça
Rua Vilaça, 712
Centro
(12) 3519-3730 / 3519-3737
Laboratório Unidade Andrômeda
Avenida Andrômeda, 1280
Jardim Satélite
(12) 3932-1050
Laboratório Unidade Tívoli
Avenida Tívoli, 413
Vila Betânia
(12) 3904-0000
CEM – Centro de Especialidades Médicas
Av. Eng. Francisco José Longo, 873
Jardim São Dimas
(12) 2139-4100

• JACAREÍ
Pronto Atendimento
Unidade Estação Jacareí
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4000
CEM – Centro de Especialidades Médicas
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2139-4100
Fisioterapia e Reabilitação
Rua Dr. Lúcio Malta, 693
Centro
(12) 2128-4009
Laboratório
Praça dos Três Poderes, 34
Centro
(12) 2128-8002/2128-8003
• CARAGUATATUBA
Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte
Rua Rio Grande do Sul, 1750
Bairro Indaiá
(12) 3885-1100
Atendimento Administrativo e Laboratório
Av. Arthur Costa Filho, 1541
Sumaré
(12) 3886-9900
• SÃO SEBASTIÃO

Fisioterapia e Reabilitação
Avenida Tívoli, 223
Vila Betânia
(12) 3904-1111

Atendimento Administrativo
Rua Capitão Luiz Soares, 557
Centro
(12) 3892-4499

Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)
Rua Teopompo de Vasconcelos, 67
Vila Adyana
(12) 3943-0610

• UBATUBA

Santos Dumont Hospital
Avenida Tívoli, 336
Vila Betânia
(12) 3878-1500

Atendimento Administrativo
Rua Leovigildo Dias Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3834-4800
Laboratório e Ambulatório Médico
Rua Leovigildo Dias Vieira, 1068
Bairro Itaguá
(12) 3834-4807
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Mercado de
Saúde Suplementar

D

e acordo com o Instituto de Estudos da
Saúde Suplementar (IESS) - “O mercado
brasileiro de planos de saúde médicohospitalares registrou perda de 1,37 milhão de
beneficiários em 2016, equivalendo a uma queda
de 2,8% em comparação ao mesmo período do
ano anterior”.
As despesas assistenciais assim como as
receitas de contraprestações das operadoras

48,3

estão sendo impactadas pela recessão econômica
existente no país desde 2014. O crescimento real
(descontada a inflação) em 12 meses das receitas
de contraprestações foi de 4,5% e das despesas
assistenciais foi de 6,4% no 3º trimestre de 2016.
Nessa mesma comparação, ao avaliar a taxa de
variação em 12 meses, o PIB (Produto Interno
Bruto) teve retração de 2,9% no 3º trimestre de
2016 e de 4,5% no 3º trimestre de 2015.
Os dados denotam um cenário preocupante
para todos os setores econômicos, inclusive para
a saúde suplementar. No 3º trimestre de 2016 a
variação do PIB ficou em -2,9% na comparação
com o mesmo trimestre do ano anterior.

Queda de

Milhões de
Beneficiários
em Set/16

-3,1%

em 12 meses de Beneficiários de
planos Médico Hopsitalares (Set/16)

Variação % Anual

GRÁFICO: VARIAÇÃO ANUAL REAL (%) DA DESPESA ASSISTENCIAL PER CAPITA
E DO PIB PER CAPITA, 2011 A 2015*
8
7
6
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4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

5,5%

8,0%

5,9%

3,7%
4,7%
3,6%
3,0%

4,1%
1,0%

Fonte: Contas Nacionais Trimestrias,
IBGE. ANS Tabnet. Elaboração: IESS

2011

2012

2013

2014

2015
Despesas assistenciais
per capita
PIB per capita
-7,0%
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*As variações foram calculadas com
base no valores reais (R$ contantes
de 2015) da despesa assistencial per
capita e do PIB per capita.
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CENÁRIO
De acordo com a Consultoria AON (2016)
– O Brasil é um dos campeões mundiais em
inflação dos gastos médicos. As elevadas taxas
de crescimento dos custos assistenciais do país

se dão por dois motivos essenciais: ineficiência
e corrupção. Esta é a maior e mais profunda
recessão econômica da história do Brasil.

TABELA: RECEITAS DAS CONTRAPRESTAÇÕES, DESPESAS ASSISTENCIAIS
E SINISTRALIDADES (%), 3º TRI/2014 AO 3º TRI/2016
COMPETÊNCIA

RECEITAS (EM R$) DAS
CONTRAPRESTAÇÕES

DESPESA (EM R$)
ASSISTENCIAL

SINISTRALIDADE
(EM %)

3º TRI/2014

93.068.446.401

78.218.364.394

84,0

3º TRI/2015

105.939.875.052

89.723.219.007

84,7

3º TRI/2016

116.227.967.169

100.159.304.155

86,2

Fonte: ANS/Tabnet. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em 30/11/2016.

ANÁLISE: BENEFICIÁRIOS DE PLANOS MÉDICO-HOSPITALARES
TABELA: FAIXA ETÁRIA
DATA BASE
JUN/2016

0 A 18 ANOS

19 A 58 ANOS

59 ANOS
OU MAIS

TOTAL DE
BENEFICIÁRIOS

TOTAL DE
BENEFICIÁRIOS

11.621.235

30.116.048

6.562.885

48.301.667

VARIAÇÃO EM
3 MESES (%)

-0.6

-0.6

0.3

-0.5

VARIAÇÃO EM
12 MESES (%)

-3.8

-3.7

1.5

-3.1

Fonte: ANS. Elaborados pelo IESS em 24/10/2016.

PANORAMA DA SAÚDE SUPLEMENTAR
Gastos da saúde seguem sua escalada e impactam
os custos do sistema de saúde e dos seus atores.

Tendência de aumento de
gastos acima da inflação
vem de longa data

GASTOS EM ALTA
O Brasil é um dos campeões em inflação médica
no mundo (Variação dos custos com saúde acumulada).
20

INPC
Inflação Médica
16,1%

18%
16%
15%

2015*

2014

2013

13,9%

15
9% 9% 9%

10

9%

6%

7% 7% 7%
5%

5
0

6%

3%

Brasil

EUA

10,7%

*Previsão

10%

África do Sul

China

Chile

5,7%

2005

6,5%

6,4%

2011

2014
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CENÁRIO
PROJEÇÕES DO FMI PARA A ECONOMIA GLOBAL
2015

3,1%
Economia Mundial
1,9%
Países Ricos
2,5%
Estados Unidos
1,5%
Zona do Euro
0,6%
Japão
4,0%
Emergentes
Brasil
6,9%
China
7,3%
Índia
Rússia
1,3%
África do Sul
2,5%
México
3,0%
Nigéria
América Latina e Caribe

2016

3,4%
2,1%
2,6%
1,7%
1%
4,3%

-3,8%

2017

3,6%
2,1%
2,6%
1,7%
0,3%
4,7%
0%
6,0%
7,5%
1,0%
1,3%
2,9%
4,2%
1,6%

-3,5%

6,3%
7,5%
3,7%

0,7%
2,6%
4,1%

-1%

-0,3%

-0,3%

Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/04/fmi-reduz-expectativa-de-crescimento-da-economia-brasileira.html e http://oglobo.
globo.com/economia/para-fmi-brasil-so-voltara-crescer-partir-de-2018-18502256

Redução
do Mercado

em 10 anos, o mercado de beneficiários de planos
de saúde diminuiu.
Considerando 2015 e 2016, estima-se que em
torno de 3 milhões de pessoas irão cancelar seus
planos de saúde e migrar para o SUS.

A

crise econômica pegou em cheio o
mercado de saúde suplementar. Segundo
dados da ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar, em 2015, pela primeira vez

Somente com uma boa estratégia será
possível vencer os novos desafios e crescer de

Perto de 3 milhões de pessoas devem ficar sem convênio!
SAÚDE FRÁGIL
Quanto maior o desemprego,
menor é o total de pessoas com convênio médico
2500

1.695
1.383

1.623
1.187

1.089

1000

18%
a 20%

1.047
418,3

500

0
-500

-323,0
-617,3

-1000

-953,2

-1500
-2000

30
30

Variação no número
de empregados no
país (em mil)*

2.031

2000
1500

Variação no número
de usuários de planos
de saúde (em mil)*

-1.518
Dez/2011

Dez/2012

Dez/2013
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Dez/2014

Dez/2015

1º Trim/2016

é o reajuste
médio que as
operadoras
de saúde têm
pedido às
empresas

CENÁRIO
forma sustentável. A estratégia nunca foi tão
importante para as organizações de saúde, pois
se trata de uma questão de sobrevivência.

A projeção do PIB para 2016 e 2017 vem sendo
revisada de maneira positiva, apontando para
um futuro de melhor quadro econômico para o

DESPESAS E RECEITAS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE
Comparativo do índice de sinistralidade, por
modalidade de operadoras médico-hospitalares
Set/2016
86,2%

84,6%

85,0%

84,3%

85,0%

82,4%

81,2%

83,0%

80,3%

80,6%

79,7%

Evolutivo do índice de sinistralidade
do setor da Saúde Suplementar (em %)
2006 a set/2016

Sinistralidade do Setor - 86,2%

Autogestão 95,7%

90,0%

Seguradora 89,1%

85,0%

Cooperativa Médica 84,9%

80,0%

Medicina de Grupo 81,7%

75,0%

Filantropia 80,3%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

set/2016

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET - set/2016

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - TABNET - set/2016

PROJEÇÃO DO PIB DE 1,30% PARA 2017
2,30

2,06
1,30

0,98
0,14

2011

2012

2013

2014

2015

-3,80

2016
-3,18

2017

2018

2,50

2,50

2019

2020

2021

PIB (% do crescimento)

Fonte: http://saudebusiness.com/noticias/4-forcas-que-irao-influenciar-o-mercado-de-saude-em-2017/

Brasil. A Taxa de conversão do Real (R$) x Dólar
(U$D) deve manter-se em alta.
De acordo com o Saúde Business, “Como
resultado para 2017, teremos um equilíbrio

apertado para o mercado”, afirma o estudo. “As
organizações de saúde devem, simultaneamente,
aumentar o acesso a serviços amigáveis ao
consumidor, enquanto diminuem o custo
unitário.”
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NA

COOPERATIVA

DESEMPENHO
2016

ECONÔMICO E FINANCEIRO

O

cenário econômico e financeiro atual
do país é desafiador e exige que as
empresas atuem de forma estratégica
com um plano sustentável para se diferenciar no
mercado, altamente competitivo, perante seus
concorrentes.
Essa sustentabilidade só poderá ser alcançada
com um perfeito equilíbrio entre despesas e
custos com as receitas de suas operações.
Esse equilíbrio foi afetado com a situação do
mercado de saúde suplementar que enfrenta uma
retração desde 2015, com a queda do número de
beneficiários e o aumento do custo saúde, cujo
crescimento supera os índices de inflação do país.
Entretanto, a Unimed São José dos Campos,

através de uma política de administração
integrada e orientada para resultados, alcançou
em 2016, resultados altamente satisfatórios,
fundamentais para o equilíbrio e o crescimento
sustentável da Cooperativa.
São esses os principais resultados que
passamos a apresentar.
Os gráficos demonstram os valores totais
alcançados em 2015 e 2016. Sendo que, os
valores trimestrais de 2016 correspondem
ao montante alcançado em cada trimestre
isoladamente, não acumulado. Exceção para os
gráficos relacionados ao Patrimônio Líquido e ao
Endividamento Geral que expressam os valores
registrados ao final de cada trimestre.

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
Entre 2015 e 2016, a Receita Líquida registrou crescimento de 10,3% ou R$ 28,9 milhões.
ROL
350
300

R$ 309,3

Receita Operacional Líquida (ROL)
Em R$ milhões

R$ 280,4

2016

Resultados Trimestrais Montante no Período

Milhões

250
200
150

R$ 73,5

R$ 76,3

R$ 79,4

R$ 80,1

100
50
0

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

Custo Assistencial

O

custo da assistência aos beneficiários dos
planos de saúde também cresceu entre
2015 e 2016.
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Foram R$ 21,0 milhões a mais, ou 8,6% de
crescimento.

DESEMPENHO 2016
Custo Assistencial

300

Milhões

250

R$ 244,3

R$ 265,3

Custo Assistencial
Em R$ milhões
2016

Resultados Trimestrais Montante no Período

200

R$ 70,1

150

R$ 62,9

100

R$ 67,5

R$ 64,8

50
0

2015

2016

Despesas Gerais
e Operacionais
(DGO Líquida)

A

s Despesas Gerais e Operacionais (DGO
Líquida) correspondem a todas as demais
despesas de operação, que não compõem
DGO Líquida

R$ 30,2

R$ 31,8

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

o custo da assistência, deduzidas das suas
respectivas receitas e dos resultados com
operações de intercâmbio e contratos de auto
gestão.
A DGO Líquida também cresceu, mas esse
crescimento foi de R$ 1,6 milhões, ou 5,3%.
Desp. Gerais e Operacionais (DGO Líquida)
Em R$ milhões

30

2016

Resultados Trimestrais Montante no Período

Milhões
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20
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R$ 6,6
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2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016
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Sobras/Resultado

C

om crescimento maior da receita sobre os
custos assistenciais e sobre as despesas
operacionais, foi possível alcançar um
crescimento expressivo nas Sobras (Resultado
antes dos impostos e das destinações).

Entre 2015 e 2016, as Sobras/Resultado
registram crescimento de 108,2%, ou R$ 6,4
milhões.

Sobras/Resultado
14

Sobras/Resultado
Em R$ milhões

R$ 12,3

2016

12

Resultados Trimestrais Montante no Período

Milhões

10
8
6

R$ 3,5

R$ 3,4

R$ 5,9

R$ 2,8

R$ 2,6

4
2
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2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

Caixa Operacional Gerado

E

não foi só nas Sobras que tivemos um
crescimento expressivo, a geração
operacional de caixa fechou 2016 com

um crescimento R$ 30,0 milhões em relação a
2015.

Caixa Operacional Gerado

Caixa Operacional Gerado
Em R$ milhões

R$ 31,6
30

Milhões

25

R$ 10,5

20

R$ 7,6

15

R$ 8,1
R$ 5,4

10
5
0
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2016

Resultados Trimestrais Montante no Período

R$ 1,6
2015

2016
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2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

DESEMPENHO 2016

Endividamento Geral

C

om a geração de melhores resultados
econômicos e financeiros, principalmente
geração operacional de caixa, não houve
necessidade de contratar novos empréstimos e/
ou financiamentos. Pelo contrário, liquidamos

financiamentos contratados anteriormente e,
com isso, o Endividamento Geral (de curto e
longo prazo) fechou 2016 com uma redução de
R$ 9,9 milhões, ou 9,3% quando comparado com
o fechamento de 2015

Endividamento Geral

Endividamento Geral
2016

120

R$ 106,9

Milhões

100

Resultados Trimestrais Posição no Período

R$ 97,0
R$ 106,6

80

R$ 103,1

60

R$ 96,3

40
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Evolução do Patrimônio Líquido

C

om os resultados alcançados, o
Patrimônio Líquido, composto pelo
Capital Social, Reservas de Capital e
Patrimônio Líquido

Reservas de Lucros, cresceu R$ 11,6 milhões,
ou 34,7%, entre 2015 e 2016.

Evolução do Patrimônio Líquido
Em R$ milhões
2016

Resultados Trimestrais Valor no Período

R$ 45,0

Milhões
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Indicadores
Econômico-Financeiros
Acompanhamento
Unimed do Brasil

O

Acompanhamento EconômicoFinanceiro foi criado pela Unimed do
Brasil por meio da Norma Derivada nº
11, de 20 de outubro de 2010.
A partir do 2º trimestre de 2016, iniciamos
uma parceria com a Unimed do Brasil, através do
Departamento de Acompanhamento Econômico
e Financeiro, para apoio técnico em relação aos
Procedimentos de Adequação EconômicoFinanceira (PAEF) exigidos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
Desde então, além da elaboração conjunta do
Plano da Administração, mantemos a assessoria
e monitoramento desses indicadores.
As ações de Governança e Gestão
implementadas pela administração da
Cooperativa geraram resultados expressivos na
recuperação do equilíbrio econômico-financeiro
no exercício de 2016, como pode ser observado

no quadro, onde destacamos a variação positiva
de alguns indicadores na comparação entre
dezembro/2015 e dezembro/2016. Essa evolução
proporciona aos sócios e as partes interessadas,
maior segurança e confiança:
Aumento da liquidez corrente:
• O Índice de Liquidez Corrente evoluiu de
1,02 para 1,20.
Redução da insuficiência da margem de
solvência:
• O Índice de Margem de Solvência evoluiu
de 83,66% para 93,35%.
Aumento do resultado/sobras:
• A Margem de Lucro Líquido evoluiu de 1,84%
para 3,50%.
Redução do endividamento geral:
• O Índice de Endividamento Geral reduziu de
76,19% para 68,29%.
Com isso, nossa pontuação final avançou
de 47 pontos, com classificação em “Grave
I” em dezembro/2015, para 76 pontos, com
classificação em “Alerta” em dezembro/2016.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
(aferidos e monitorados pela Unimed do Brasil)

INDICADORES

DEZ/15

MAR/16

JUN/16

SET/16

DEZ/16

1,02

1,03

1,06

1,12

1,20

110,28%

101,44%

104,88%

124,53%

100,41%

83,66

87,85%

85,43%

89,22%

93,35%

1,02

1,01

1,01

1,00

1,01

5 - MLL - Margem de Lucro Líquido

1,84%

3,11%

3,58%

3,50%

3,50%

6 - EndivG - Endividamento Geral

76,19%

74,10%

73,05%

69,62%

68,29%

7 - Suf. Vínculo - Suficiências / Insuficiências de Vínculo

117,53%

113,86%

109,39%

108,87%

105,98%

47

52

56

64

76

Grave

Grave

Grave

Grave

Alerta

1 - ILC (Índice de Liquidez Corrente)
2 - Suf. Lastro - Suficiências / Insuficiências de Lastro
3 - IMS - Índice de Margem de Solvência
4 - ICA - Índice Combinado Ampliado

Pontuação
Classificação
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DESEMPENHO 2016
Essa pontuação, que vai de 0 a 100, define a
classificação (de “Grave I” a “Ótima”) que traduz
o grau de risco da operação e o cumprimento das
normativas e exigências econômicas e financeiras
determinadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), em relação, principalmente,
a liquidez e solvência das Operadoras de Planos
de Saúde em atividade no mercado de Saúde
Suplementar.

Fortalecemos nosso compromisso perante
aos públicos relacionados (clientes, cooperados,
colaboradores, sociedade, prestadores,
fornecedores, órgãos públicos e reguladores), de
alcançarmos a estabilidade econômica, financeira
e operacional, através de condutas norteadas
pelos princípios cooperativistas e pela adoção
das boas práticas de governança corporativa, com
uma gestão orientada para resultados.

Avançamos muito, mas ainda não atingimos
nosso objetivo. Porém, temos certeza que
chegaremos lá!

Esses são os nossos resultados aferidos e
monitorados pela Unimed do Brasil através de
indicadores econômicos e financeiros:

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
Acompanhamento Unimed do Brasil
Pontuação Unimed do Brasil

Pontuação Unimed do Brasil

76

80

2016

Resultados Trimestrais Montante no Período
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Milhões
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CLASSIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO

Ótima

Igual ou Maior que 95

Boa

Maior ou Igual a 80 e Menor que 95

Alerta

Maior ou Igual a 65 e Menor que 80

Grave I

Maior ou Igual a 40 e Menor que 65

Grave II

Menor que 40

2º Trim 2016

3º Trim 2016

GRAVE I

GRAVE II

4º Trim 2016

ALERTA
BOA
ÓTIMA
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MERCADO

E

mbora o mercado de saúde suplementar
esteja em momento pouco favorável,
superamos em 6,3% o objetivo
estabelecido para vendas em 2016, conquistando
7.443 novas vidas.
A nossa Cooperativa mantém-se no mercado
com a divulgação dos planos comercializados
através de campanhas institucionais e publicitárias
nos meios de comunicação disponíveis na Região
de sua atuação.

Destaque para o produto Unimed Flex, que
representou 29% das vendas realizadas no
ano de 2016, por se tratar de um produto mais
acessível, onde o cliente paga uma coparticipação
na realização de consultas em consultórios e
utilização do pronto atendimento, além de ter
a mesma cobertura assistencial que os demais
produtos do nosso portfólio.

NÚMEROS DE VIDAS NOVAS VENDIDAS
14.000

Números de Vidas Novas

Números de Vidas Novas

13.000
12.000

11.719

2016

Resultados Trimestrais Quantidade no Período

11.000
10.000

2.294

9.000
8.000

2.059

7.443

7.000
6.000

1.567

1.523

5.000
4.000
3.000
2.000

Até
12/2015

Até
12/2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

Relacionamento

J

á a área de Gestão de Contratos Pessoa
Jurídica tem com foco não somente
estabelecer um bom relacionamento,
mas também contribuir com a redução da
sinistralidade através de estratégias criadas
juntamente com os clientes para promover o uso
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consciente do produto. Esta interação possibilita
aplicar um índice de reajuste mais adequado ao
contrato, garantindo a sua sustentabilidade. No
ano de 2016, 93% dos contratos tiveram um
reajuste dentro do índice adequado.

DESEMPENHO 2016

Campanhas Marketing 2016

N

o ano em que completou 45 anos de
sua fundação e com objetivo de reforçar
sua marca no mercado, a Unimed São
José dos Campos promoveu quatro campanhas
publicitárias, que foram veiculadas na televisão,
rádio e mídias sociais.

As campanhas foram direcionadas para
públicos diferentes e com necessidades distintas
para aumentar o foco na captação de novos
clientes e continuar fortalecendo a marca.

• CAMPANHA INSTITUCIONAL
“45 ANOS DE PAIXÃO PELA VIDA”

45 anos
de paixão
pela vida.

A

Campanha Institucional “45 anos de
paixão pela vida” mostrou, ao longo de
todos esses anos, a solidez e o empenho
da Unimed São José dos Campos em estar cada
vez mais próxima dos seus Clientes, Cooperados
e Colaboradores.

45 anos
de paixão
pela vida.

45 anos
de paixão
pela vida.

45 anos
de paixão
pela vida.

A Unimed São José dos Campos, nesses 45 anos, cresceu e se reinventou,
sempre com o compromisso de levar mais saúde para mais pessoas.
Temos uma equipe apaixonada pelo que faz e uma história repleta de
conquistas.
Hoje, a Unimed São José dos Campos é formada pelo maior corpo clínico
da região, contamos com médicos que possuem inovação técnica e
científica, além de conhecimento de procedimentos pioneiros, que
contribuem para diagnósticos precisos e tratamentos de excelência. A
maior rede médica do Brasil, combinada com o Santos Dumont Hospital a
melhor estrutura hospitalar da região, proporciona tranquilidade,
confiança e segurança a todos seus usuários.
Quando você escolhe Unimed São José, escreve junto à Cooperativa essa
história de paixão pela vida, porque poucas coisas são tão boas quanto ter
uma paixão pela vida inteira.

A Unimed São José dos Campos, nesses 45 anos, cresceu e se reinventou,
sempre com o compromisso de levar mais saúde para mais pessoas. Temos
uma equipe apaixonada pelo que faz e uma história repleta de conquistas.
Hoje, a Unimed São José dos Campos é formada pelo maior corpo clínico da
região, contamos com médicos que possuem inovação técnica e científica,
além de conhecimento de procedimentos pioneiros, que contribuem para
diagnósticos precisos e tratamentos de excelência. A maior rede médica do
Brasil, combinada com o Santos Dumont Hospital a melhor estrutura
hospitalar da região, proporciona tranquilidade, confiança e segurança a
todos seus usuários.

A Unimed São José dos Campos, nesses 45 anos, cresceu e se reinventou, sempre com o compromisso de levar
mais saúde para mais pessoas. Temos uma equipe apaixonada pelo que faz e uma história repleta de conquistas.

45

Quando você escolhe Unimed São José, escreve junto à Cooperativa essa
história de paixão pela vida, porque poucas coisas são tão boas quanto ter
uma paixão pela vida inteira.

ANOS

Hoje, a Unimed São José dos Campos é formada pelo maior corpo clínico da região, contamos com médicos que
possuem inovação técnica e científica, além de conhecimento de procedimentos pioneiros, que contribuem para
diagnósticos precisos e tratamentos de excelência. A maior rede médica do Brasil, combinada com o Santos
Dumont Hospital a melhor estrutura hospitalar da região, proporciona tranquilidade, confiança e segurança a
todos seus usuários.
Quando você escolhe Unimed São José, escreve junto à Cooperativa essa história de paixão pela vida, porque
poucas coisas são tão boas quanto ter uma paixão pela vida inteira.

• COMERCIAL (PME)
“PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS”

A

Unimed São José dos Campos tem o
plano do tamanho que você precisa. Com
o PME você monta planos ideais para os
seus funcionários.

45
ANOS

45
ANOS

A UNIMED SJC
TEM O PLANO
DE SAÚDE DO
TAMANHO QUE
VOCÊ PRECISA

A UNIMED SJC
TEM O PLANO
DE SAÚDE DO
TAMANHO QUE
VOCÊ PRECISA
COM ELE VOCÊ
MONTA PLANOS
IDEAIS PARA SEUS
FUNCIONÁRIOS.

Plano Empresarial Unimed São José dos
Campos é uma estratégia para sua empresa
garantir maior produtividade e mais
qualidade de vida para seus colaboradores.

Liberação de carências para
consultas e exames simples.
Acima de 30 vidas isenção
total de carências.

Com Empresarial Unimed, sua empresa:
• Aumenta a produtividade
• Retém talentos
• Garante atendimento médico rápido e eficaz

FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL
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• CAMPANHA COMERCIAL
“UNIVERSITÁRIOS”

C

om o plano Unimed Flex 25, os
universitários têm direito a um plano
com condições especiais.

A Unimed São José dos Campos
desenvolveu um plano perfeito para você!
Unimed Flex 25, um plano que
atende a correria do dia a dia e se
preocupa com a sua qualidade de vida.
Unimed para Universitários, mais uma
grande oportunidade para você que tem
sede de novas conquistas.

FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL

• CAMPANHA COMERCIAL PF
“SÓ A UNIMED TEM!”

C

om 45 anos de atuação, somente
a Unimed São José dos Campos te
proporciona confiança, segurança e
tranquilidade.

SEGURANÇA
A maior rede médica do Brasil, combinada com
o Santos Dumont Hospital a melhor estrutura
hospitalar da região, proporciona confiança,
segurança e tranquilidade a todos seus usuários.

Dr. João Moreira dos Santos
CRM 42914 / Diretor Técnico do Santos
Dumont Hospital

centraldevendas@unimedsjc.coop.br

45
ANOS

42
42

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESEMPENHO 2016
• Campanha
“FIQUE TRANQUILO, VOCÊ ESTÁ
PRÓXIMO DA MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR DA REGIÃO!”

Dr. João Moreira dos Santos
CRM 42914 / Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital

FIQUE TRANQUILO,
VOCÊ ESTÁ PRÓXIMO DA
MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR
DA REGIÃO!
Aproveite cada momento,
confraternize. Curta as férias
merecidas, os familiares, os amigos e
sinta a tranquilidade de ter a Unimed
São José dos Campos perto de você.
São 45 anos de experiência
no mercado para levar a você
profissionalismo, estrutura
diferenciada e qualidade de vida.
Tenha a tranquilidade ao seu lado,
tenha Unimed São José dos Campos.

45
ANOS

campanha, com início em dezembro 2016 até
janeiro 2017, fala sobre ter a tranquilidade em
suas férias com a Unimed ao seu lado, inserindo
o contexto de segurança e suporte por ter uma
empresa de 45 anos de mercado na região.

FIQUE TRANQUILO, VOCÊ ESTÁ
PRÓXIMO DA MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR DA REGIÃO!
Dr. João Moreira dos Santos
CRM 42914 / Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital

C

om intuito de intensificar a marca
e os serviços Unimed perante ao
mercado altamente competitivo,
foram desenvolvidos inúmeros projetos para
divulgarmos ao longo de 2017 a marca Unimed
São José dos Campos. A primeira fase da

Aproveite cada momento, confraternize. Curta as férias merecidas, os familiares, os amigos e sinta
a tranquilidade de ter a Unimed São José dos Campos perto de você. São 45 anos de experiência no
mercado para levar a você profissionalismo, estrutura diferenciada e qualidade de vida.
Tenha a tranquilidade ao seu lado, tenha Unimed São José dos Campos.

45
ANOS

Dr. João Moreira dos Santos
CRM 42914 / Diretor Técnico do Santos Dumont Hospital

FIQUE TRANQUILO, VOCÊ ESTÁ
PRÓXIMO DA MELHOR ESTRUTURA
MÉDICO-HOSPITALAR DA REGIÃO!
Aproveite cada momento, confraternize. Curta as férias merecidas, os familiares, os amigos e sinta
a tranquilidade de ter a Unimed São José dos Campos perto de você. São 45 anos de experiência no
mercado para levar a você profissionalismo, estrutura diferenciada e qualidade de vida.
Tenha a tranquilidade ao seu lado, tenha Unimed São José dos Campos.

45
ANOS
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• Campanha
NAIS / VIVER BEM - 10 ANOS!

P

ara comemorar esta data tão especial,
a Unimed São José dos Campos e a
equipe do NAIS/Viver Bem desenvolveram
uma campanha publicitária, visando a ampla
divulgação dos programas promovidos pelo
NAIS/Viver Bem, com o objetivo de levar aos
clientes e à comunidade mais saúde e bem-estar.
Foram desenvolvidos novos ícones para a
campanha, mais modernos e com linguagem
voltada para a internet, complementando a

comunicação geral da campanha, que terá como
foco principal vídeos com depoimentos gravados
por participantes dos programas do NAIS/Viver
Bem. Foram desenvolvidos também anúncios de
jornal, posts para Facebook e e-mail marketing,
tornando a campanha mais viva.
Para iniciar a campanha com pé direito, a
Unimed São José dos Campos promoveu no dia
4 de dezembro, das 8h às 12h, o evento: “NAIS: 10
Anos de Promoção à Vida”, no Parque Vicentina
Aranha. A ação, gratuita e aberta à comunidade,
contou com diversas atrações como dicas
de nutrição, realização do mapa de Diabetes,
avaliação física, entre outros.

CONHEÇA NOSSOS
PROGRAMAS
Ambulatório de Nutrição
Acompanhamento nutricional individualizado para todas
as idades e fases da vida.

Oficina de Cuidados com o Diabetes
Por meio de oficinas realizadas semanalmente, uma
equipe multidisciplinar orienta o cliente portador de
diabetes para auxiliá-lo na manutenção da saúde e na
prevenção de complicações do diabetes.

Oficina de Memória
Profissionais especializados realizam semanalmente
encontros que visam estimular as funções cognitivas e a
memória através de proposta lúdica e didática.

Bebê Unimed
A equipe do NAIS proporciona atendimentos aos bebês
e as mamães clientes Unimed São José dos Campos
oferecendo suporte multiprofissional, teste do pezinho,
teste da orelhinha, avaliação fonoaudiológica e SOS
amamentação.

GESTO (Grupo Especializado
no Tratamento da Obesidade)
O Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade atua
no preparo dos clientes indicados à cirurgia bariátrica e
os acompanham no pré e pós-operatório.

Planejamento Familiar
Profissionais especializados orientam os interessados
sobre os métodos contraceptivos e cirurgias de vasectomia
e laqueadura.

Reeducação Alimentar
Uma equipe motivadora orienta e acompanha os
participantes na adoção de hábitos alimentares saudáveis
para o controle do peso, prevenção de doenças e melhora
da qualidade de vida.

Reeducação Alimentar
Infantojuvenil
Através de atividades lúdicas, psicólogos e nutricionistas
auxiliam a reeducação alimentar das crianças e
conscientizam os pais sobre estilo de vida saudável.

Curso para Gestantes
Equipe multiprofissional orienta os futuros pais sobre
a gestação, nascimento e desenvolvimento do bebê.
Abordam assuntos como pré-natal, aspectos nutricionais
e psicológicos na gestação, sinais e tipos de parto,
aleitamento materno e cuidados com o bebê.

DPOC
Equipe multiprofissional proporciona qualidade de vida
aos pacientes com DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (estágio III e IV) através de orientações de saúde e
reabilitação pulmonar.

Reabilitação em Coluna
O médico encaminha os pacientes portadores de
patologias de coluna para que recebam acompanhamento
educativo e terapêutico pela equipe multidisciplinar.

Programa Lado a Lado
Mediante à avaliação técnica e critérios de elegibilidade,
profissionais de saúde acompanham pacientes portadores
de patologias crônicas visando a melhora clínica e de
qualidade de vida.

CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS

10 Anos

de Promoção à Vida!

Osteoporose
Profissionais de saúde acompanham e orientam mulheres
acima de cinquenta anos portadoras de osteoporose.

Ciclo de Palestras
Profissionais especializados ministram palestras de
prevenção de doenças e promoção à saúde para clientes
Unimed São José dos Campos e também à comunidade.

10 Anos

de Promoção à Vida!

www.unimedsjc.coop.br/nais

Antitabagismo
Através de técnicas comportamentais, uma equipe
multiprofissional auxilia os pacientes tabagistas a
cessarem o hábito.

10 Anos

Ambulatório de Nutrição
Acompanhamento nutricional individualizado para todas
as idades e fases da vida.

de Promoção à Vida!

www.unimedsjc.coop.br/nais
(12) 3943-0610 | nais@unimedsjc.coop.br
Rua Teopompo de Vasconcelos, 67 - Vila Adyana - São José dos Campos

10 Anos
de Promoção à Vida!

(12) 2139-4100 | nais@unimedsjc.coop.br | www.unimedsjc.coop.br/nais

Além das campanhas comerciais e
institucionais, a área de Marketing e Comunicação
da Unimed São José dos Campos entregou, ao
logo do ano de 2016, mais de 1.200 trabalhos
para atender os Recursos Próprios e áreas
Administrativas.
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Número de Beneficiários (Carteira Assistencial)

A

42% de participação no mercado. A segunda
colocada alcançou índice de 17%, conforme dados
da carteira de beneficiários das Operadoras
concorrentes que atuam em nosso mercado.

companhando o cenário da saúde
suplementar registramos queda de
5,48% no número de beneficiários
(carteira assistencial), cujo resultado pode ser
explicado pela deterioração do mercado de
trabalho e a queda do rendimento das famílias.

Isso é reflexo do diferencial de qualidade
dos serviços prestados e da credibilidade entre
nossos clientes onde, segundo pesquisa realizada
pelo Instituto PHD em 2016, mais de 85% dos
clientes confiam no plano de saúde Unimed São
José dos Campos.

Mesmo com esse impacto, a Unimed São
José dos Campos manteve por mais um ano sua
posição de liderança em Market Share na região
de sua área de atuação, alcançando o índice de
Carteira de Beneficiários
Assistenciais
120.000

Carteira de Beneficiários
Assistenciais - 2016

118.914

2016

Resultados Trimestrais Posição no Período

112.397

117.082

110.000

116.724

113.674

100.000

90.000

112.397

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

CU
L
M
AS
SE
XO

ES
IE
NT
CL

24,292
46,37%
52,113

41,90%
0 a 33
anos

Total

25,259

O
IN

46,61%

22,67%
13,668

IN
M
FE

34 a 48
anos

12,71%
7,665

XO
SE

23,08%
12,028

49 a 58
anos

22,71%
13,692

ES

12,27%
6,392

> 59
anos

NT
IE

18,04%
9,401

CL

IN
O
S

Pirâmide Etária

53,63%
60,284
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ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
NAIS – Núcleo de Atenção
Integral à Saúde/Viver Bem (10 Anos)

Foto do Evento do NAIS/Viver Bem

E

m 2016, o NAIS/Viver Bem completou 10
anos de existência. E sua atuação vem se
dando de forma cada vez mais intensa
no cuidado aos clientes e no apoio ao médico
cooperado.
O aniversário de 10 anos foi comemorado no
dia 04 de dezembro em um evento aberto ao
público realizado no Parque Vicentina Aranha.
Com foco em saúde e qualidade de vida, o evento
contou com a participação de profissionais de
saúde do NAIS/Viver Bem, parceiros da Unimed,
colaboradores, representantes da diretoria e os
próprios clientes que frequentam o NAIS, que
puderam demonstrar à população local um pouco
do trabalho que é desenvolvido na unidade. A
campanha contou também com divulgação no
jornal, e-mail marketing, vídeos e publicações
nas redes sociais.
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No ano passado, houve também a criação do
novo programa do Núcleo: a Oficina de Memória,
na qual 159 idosos participaram do programa que
visa estimular as funções cognitivas e a memória
através de uma proposta lúdica e didática. O
projeto se desenvolveu tanto que culminou na
criação de um coral formado por clientes Unimed,
que já no primeiro ano realizou 03 apresentações
na cidade.
No Litoral Norte, o NAIS/Viver Bem implantou
o Programa de Reabilitação em Coluna, ação já
desenvolvida em São José dos Campos desde
2009 e que traz resultados muito positivos na
assistência prestada ao paciente. Os indicadores
mostram que, dos casos encaminhados ao
programa no Litoral, 84% deles apresentaram
melhora da dor.

DESEMPENHO 2016
Outra ação de destaque foi a campanha de
vacinação contra a gripe e pneumonia, aberta para
os clientes em geral e a campanha de vacinação
contra a pneumonia, realizada em parceria com
a prefeitura municipal de São José dos Campos,
para os pacientes portadores de doenças crônicas
gerenciados pelo Programa Lado a Lado. Ao todo
foram aplicadas 1.000 doses da vacina contra
a gripe (H1N1), 15 doses da vacina contra a
pneumonia (Prevenar 13) e 784 doses da vacina
contra a pneumonia (Pneumo 23).
O ano de 2016 foi também um ano de vitórias
para o Programa Lado a Lado. Com o objetivo
de valorizar e premiar os melhores projetos
desenvolvidos pelas Unimeds Paulistas, a
Federação das Unimeds do Estado de São Paulo
(FESP) promove anualmente no Simpósio das
Unimeds do Estado de São Paulo (SUESP) o
Prêmio Casos de Sucesso e, nesse ano, o programa
conquistou o primeiro lugar na premiação.
Na área de responsabilidade social, ações
de capacitação das mulheres que preparam os
alimentos do projeto Mesa Brasil, coordenado
pelo SESC, foram feitas pela equipe de
nutricionistas do NAIS/Viver Bem. Ao todo 117

pessoas assistiram às palestras ministradas. A
equipe de nutrição também levou informação
para a comunidade local através de uma parceria
com a Casa do Idoso e com a participação de 53
pessoas no evento. Também foram doados pelos
colaboradores da unidade 795 brinquedos para
crianças carentes, numa ação de apoio do Núcleo
às instituições religiosas que desenvolvem
projetos sociais na região.
O encerramento do ano veio com uma boa
notícia da ANS: a aprovação do programa de
Planejamento Familiar na agência. Ao todo são
cinco programas cadastrados – Bebê Unimed,
Reabilitação em Coluna, Grupo Especializado
no Tratamento da Obesidade (GESTO), Lado a
Lado e Planejamento Familiar.
O valor investido nesses programas em 2016,
R$ 2.040.644,07, será utilizado para dedução
da Margem de Solvência exigida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois
nossos programas estão em conformidade com
as regras do Programa de Promoção da Saúde e
Prevenção de Riscos e Doenças (PROMOPREV),
instituídas pela agência reguladora.

NÚMERO DE PARTICIPANTES EM PROGRAMAS E SERVIÇOS (NAIS/VIVER BEM)

PROGRAMAS E SERVIÇOS

2016

Ambulatório Nutrição

5.022

Bebê Unimed

756

Ciclo de Palestras

184

Curso para Gestantes

208

Oficina de Cuidados com o Diabetes

373

Eventos Externos e Campanhas de Vacinação

3120

GESTO

134

Planejamento Familiar (Casais inscritos)

265

Programa Boas Vindas

217

Reabilitação em Coluna

929

Reeducação Alimentar

337

Reeducação Alimentar Infanto-Juvenil

Participantes Ativos ao Final do Ano
ANO

Programa

2016

Programa Lado a Lado

1.807

Média/Mês de Participantes
Atenção Domiciliar
ANO

Serviços

2016

Internação Domiciliar

34

107

Assistência Domiciliar

200

Qualidade de Vida

54

TOTAL

234

Oficina de memória

159

TOTAL

11.865
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RELACIONAMENTO COM
O COOPERADO

O

setor de Relacionamento e Educação
Cooperativista fechou o ano de 2016
com um total de 7.575 atendimentos,
para um total de 678 médicos cooperados.
Em 2016, todo o trabalho de Relacionamento
e Educação Cooperativista da Unimed São José
dos Campos foi estreitamente alicerçado pelos
Princípios de Governança em Cooperativas
implantados pela administração, em especial
os princípios da Transparência e da Educação,
buscando uma maior integração entre cooperados
e administração da Cooperativa. Dentro dessa
premissa, destacam-se as seguintes ações:

Organização do
Quadro Social – OQS
OQS
Organização
Quadro
Social

Vamos
Trabalhar
Juntos.

A

Organização do Quadro Social – OQS
é uma estratégia de gestão que busca
estabelecer um processo contínuo de
educação, formação, informação, comunicação
e integração dos cooperados, com a finalidade
São espaços para
discutir ações
de melhorar a sua participação na administração
que fortaleçam
da Cooperativa, aumentando a consciência
o negócio
em relação ao empreendimento cooperativo,
cooperativo e
contribuindo para sua
longevidade.
atendam o
São
Orgãos
quadro social.
Consultivos
Assim, por meio da criação de “Núcleos
de Cooperados” foi possível discutir, analisar,
criticar e sugerir estratégias em torno de temas
importantes para a Unimed SãoNúcleo
José dos de
Campos,
permitindo que, com uma participação mais ativa,
Cooperados
os cooperados pudessem adquirir mais confiança
na sua própria empresa, contribuindo no processo
de transformação e crescimento da Cooperativa.
Deve haver

São espaços
ordenamento
Com a Organização
do Quadro Social
foram
democráticos
na participação,
direcionamento
implantados dois Núcleos
de Cooperados: Núcleo
para ideias,
nas reuniõesee
“Comprometimento
e Desenvolvimento”
dúvidas,
organização nos
sugestões
encaminhamentos
e debates

48
48

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Núcleo “Remuneração e Sinistralidade”, com
representantes de várias especialidades e
localidades e que se reuniram mensalmente para
discussão de temas relacionados à Cooperativa e
escolhidos pelos próprios membros dos Núcleos.
Os Núcleos receberam as devolutivas de
questionamentos que fizeram à administração.
Essa sistemática é fundamental para assegurar
o bom funcionamento e atingimento de seus
objetivos.

São Orgãos
Consultivos

São espaços para
discutir ações
que fortaleçam
o negócio
cooperativo e
atendam o
quadro social.

Núcleo de
Cooperados

Núcleo de
Cooperados
São espaços
democráticos
para ideias,
dúvidas,
sugestões
e debates

Deve haver
ordenamento
na participação,
direcionamento
nas reuniões e
organização nos
encaminhamentos

Núcleo de
Cooperados

Núcleo de
Cooperados

Conselho
Administrativo
Diretoria
Executiva

Núcleo de
Cooperados

Núcleo de
Cooperados

Núcleo de
Cooperados

Núcl
Coope

DESEMPENHO 2016

Núcleo Comprometimento e Desenvolvimento

Núcleo Remuneração e Sinistralidade

Curso Qualificação
dos Administradores

competências necessárias para administrar os
negócios da Cooperativa.

E

A Unimed São José dos Campos formou
em 2016 a primeira turma do curso
“Qualificação de Administradores”.
Totalmente subsidiado pelo SESCOOP
– Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo em parceria com a Fundação
Unimed, o curso estimulou a visão estratégica
de seus participantes e o desenvolvimento das

O curso, composto por 4 Módulos, formou
25 cooperados, que receberam seu diploma da
Administração em evento dedicado a esse fim.
Módulos do Curso “Qualificação de
Administradores”:
• I: Educação Cooperativista
• II: Governança Corporativa
• III: Regulamentação da Saúde Suplementar
• IV: Gestão Estratégica de Cooperativa.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

49
49

DESEMPENHO 2016

Canal da
Transparência

E

m 2016, a Unimed São José dos Campos
iniciou um trabalho de disponibilização,
dentro do ambiente da intranet dos
cooperados, de informações exclusivas para
esse público, de modo a permitir maior acesso
a informações de seu interesse (apresentações
de Assembleias Gerais, Resoluções da ANS
e outros documentos pertinentes aos temas
discutidos) gerando maior transparência nas
ações da Administração.
• VOCÊ SABIA?

A

inda dentro do conceito de Transparência
junto ao Quadro Social, foi implantado o
informativo “Você Sabia?”, que levou ao
conhecimento dos cooperados dados estatísticos
da área de Regulação e Assistência a Saúde..

Programa de Pontuação
dos Cooperados e
Programa de Pontuação
das Secretárias

O

Programa de Pontuação dos Cooperados,
criado para incentivar a educação
continuada e a participação em eventos
societários e sociais através de pontuação obtida
pela participação em cursos de aperfeiçoamento,
assembleias, eventos culturais, científicos e
sociais, premiou 30 cooperados com viagens,
pagamentos de taxas da APM, CRM e ISS.
Em 2016, o Programa de Valorização das
Secretárias contou com a participação de 250
secretarias inscritas no programa e foram
oferecidos cinco encontros para treinamento
sobre produtos e sistemas de autorização
UNIMED.
Ao final do ano, três secretárias de médicos
cooperados foram premiadas, prestigiando ações
como auxilio em encaixes, encaminhamento para
programas do NAIS, estímulo ao cooperado para
participação em Assembleia e outros.

20 15
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Responsabilidade
Socioambiental
• 4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA
“EU AJUDO NA LATA”

T

• AÇÃO SOLIDÁRIA

E

m parceira com o NAIS – Núcleo de Atenção
Integral à Saúde, todos os alimentos e
fraldas (aproximadamente 100 kgs de
alimentos e fraldas geriátricas), arrecadados em
palestras de Medicina Preventiva foram doadas
ao “Asilo Vó Laura”.

rata-se de uma iniciativa da Unimed
do Brasil que estimula a arrecadação
de lacres de latas de alumínio para
aquisição de itens de acessibilidade.
No ano de 2016, para incentivar a arrecadação
dos lacres entre os colaboradores, foi realizada
a 1ª “Gincana Eu Ajudo na Lata”, premiando os
colaboradores que colaboraram com o maior
volume de lacres de alumínio. Além disso, a
Unimed São José dos Campos contou com a
parceria do “Grupo de Escoteiros de São José dos
Campos”, dos alunos do “Colégio Joseense” e da
“Escola Monteiro Lobato”, com a “ONG Planeta
Verde”. No total foram arrecadados 305 Kg de
lacres, permitindo a compra de 03 cadeiras de
rodas, doadas para o “Asilo Vó Laura”.

#euAJUDO
naLATA
PEQUENOS GESTOS
QUE ABREM CAMINHOS.

#esseéoplano

• PROGRAMA FÉLIX DE INCLUSÃO
DIGITAL + DIA C

O

Programa Félix é uma iniciativa da
Unimed do Brasil que visa a inclusão
digital de comunidades carentes.

Em 2016 foram doados 20 computadores
de descarte na Cooperativa, sendo 10 para a
“Fraternidade Batuíra”, a fim de melhorar o parque
já existente e 10 para a “Obra Social Magnificat”.
Foram 32 formandos na “Fraternidade Batuíra”,
que promove a inclusão digital de gestantes.

unimed.me/
euajudonalata

Gincana Eu Ajudo na Lata

Programa Félix
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Foram 45 formandos na “Obra Social
Magnificat”, que promove a capacitação de
crianças carentes no mundo digital.
Com essa ação, a Unimed São José dos
Campos participou do DIA C, iniciativa do
SESCOOP que visa celebrar o Dia Internacional do
Cooperativismo, mostrando a força da cooperação
e do voluntariado.
• PROGRAMAS DE RECICLAGEM E
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
• Lixo Reciclável, em parceria com a
cooperativa de catadores “Futura” (9.423 kg),
• Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes “Recicla Lâmpada” - FESP (3.716 lâmpadas),
pilhas e baterias (300 kg),
• Reciclagem de Canetas, em parceria com
a Terracycle.
• “Controle de CO2” – Dentro das ações
para a obtenção do Selo de Governança e
Sustentabilidade, em 2016 a Unimed São José

dos Campos manteve o monitoramento do gasto
de combustível dos colaboradores, tanto da sede
e dos recursos próprios, quanto dos terceirizados,
reavaliando viagens aéreas, buscando sempre
que possível a utilização de videoconferências
e cursos on line. Além disso, gás de cozinha e
consumo de ar condicionado também estão na
lista dos itens que são monitorados.
• Outras ações Sociais
“CIRCUITO SESCOOP” – A Unimed São José
dos Campos participou do “Circuito SESCOOP”,
programa baseado num dos princípios do
cooperativismo, a “INTERCOOPERAÇÃO”, que
envolve as cooperativas em ações socialmente
responsáveis, levando espetáculos de qualidade
à comunidade. Essas ações são revertidas ainda
em atos solidários.
Em 2016, via “Circuito SESCOOP” e com a
parceria da Cooperativa Uniodonto, a peça “De
Grão em Grão” foi levada para a cidade de Jacareí
e encenada no Colégio Rezende Rezende. O
Evento foi prestigiado por aproximadamente
300 crianças do Ensino Infantil e Fundamental I.
Foram arrecadados 186 kg de alimentos, doados
para a “Associação Fênix”, que faz um trabalho
social com crianças e famílias de comunidades
socialmente vulneráveis na cidade de Jacareí.
• Biblioteca On Line – Colaboradores e
cooperados tem disponível a Biblioteca On Line
com mais de 450 livros doados. Por meio de
acesso à intranet, o solicitante pode consultar
o acervo de livros, fazer reservas e a própria
solicitação de empréstimo.
• “Campanha do Agasalho” - arrecadação
de 500 peças de roupas, encaminhadas para o
Fundo Social de Solidariedade.

Peça teatral - De Grão em Grão
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REGULAÇÃO EM SAÚDE
Central de
Atendimento

voltadas à qualidade e resolutividade desse
atendimento telefônico no decorrer do ano de
2016, reestruturando o modelo de gestão desse
setor, visando manter o alto o índice de serviço
da unidade e melhorando a percepção do cliente
em relação ao atendimento.

N

o último ano não observamos grandes
variações na demanda de atendimento
em nossa Central 24 horas, conforme
evidencia o quadro abaixo. Intensificamos ações

ATENDIMENTOS

2015

2016

0800 SAC

8.741

9.046

3%

0800 Prestador

3.115

3.145

1%

PABX

1.883

1.936

3%

Central de Vagas

2.206

2.376

8%

Agendamento de Consultas

12.190

12.148

0%

Total de Ligações Mensais

28.135

28.650

2%

Rede e Serviços

AVANÇO

O projeto teve muito êxito e será estendido a
toda nossa rede prestadora, em breve, passando
a compor nosso calendário anual de atividades.

O

ano de 2016 teve como grande
marco o projeto de Certificação da
Rede Credenciada, no qual nossos
prestadores recebem uma visita técnica para
aferição de diversos quesitos voltados à
excelência na assistência aos nossos clientes.

Também tivemos como grande entrega dessa
área, a revisão do modelo de contratação de
retaguarda clínica com nossa rede prestadora,
assim como a revisão das parcerias firmadas com
a rede hospitalar, contribuindo sobremaneira
para o controle de custos assistenciais.

0

PRESTADORES
POR CIDADE
• Clínicas
• Hospitais

Monteiro Lobato

0

67 / 07 / 03 / 02 / 05 / 01

Igaratá

• Laboratórios
• Radiologias

• Hospital Dia • Remoção
Total de Prestadores por cidade: 152

São José dos Campos

19 / 03 / 01 / 03

04 / 01

Jacareí

01

Ubatuba

01 / 02
Guararema

Santa Branca

01
Paraibuna

01
Salesópolis

Caraguatatuba

14 / 02 / 01 / 01 / 01
04 / 01 / 02 / 02

São Sebastião

01 / 01
Ilha Bela
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Custo Assistencial
Bruto

setor da saúde que chegou a 13,57% em 2016,
de acordo com a ANS.

O

custo da assistência também cresceu
em 2016, comparando com o ano de
2015, foram gastos R$ 21,0 milhões
a mais, configurando 8,6% de crescimento. No
entanto, vale destacar que um dos principais
motivadores do aumento está na inflação do

O controle dos custos assistenciais é um dos
maiores desafios da Gestão da Cooperativa,
contudo, com o aumento da eficiência dos nossos
processos internos, aprimoramento dos sistemas
de gestão, auditorias e renegociações com a Rede
Prestadora de Serviços e Regulação, o aumento
dos custos assistenciais foram menores em
relação ao crescimento da Receita Operacional
Líquida.

Custo Assistencial

Custo Assistencial
Em R$ milhões
2016

300,0

Milhões

250,0

R$ 244,3

Resultados Trimestrais Montante no Período

R$ 265,3

R$70,1

200,0

R$67,5

150,0
100,0

R$62,9

R$64,8

50,0
0,0

2015

Custo Assistencial
Média Mensal
Per Capita
Custo Assistencial
(média mensal Per Capita)

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

O

valor do custo assistencial médio
por beneficiário em 2016 foi de
R$196,52

Custo Assistencial - Média Mensal Per Capita
2016
Resultados Trimestrais Média no Período

R$ 250,0
R$ 200,0

R$213,1

R$196,5

R$ 150,0

R$183,8

R$ 100,0

R$189,0

R$200,9

R$ 50,0
R$ 0,0
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Número de Consultas

O

número de consultas realizadas durante
todo o ano de 2016 apresentou aumento
de 5,8%, ou seja, 45.229 consultas a
mais em relação a 2015, gerando mais produção
médica e valor aos nossos cooperados.
Número de Consultas

827.094

850.000
800.000

Números Consultas
2016
Resultados Trimestrais Quantidade no Período

781.865
218.123

750.000

207.035 208.930

700.000
650.000

193.006

600.000
550.000
500.000

2015

2016

Custo com
Consultas + SADT

1º Trim 2016

130

Milhões

120

4º Trim 2016

O

Custo com Consulta + SADT
Em R$ milhões

R$140,0

140

3º Trim 2016

custo das consultas com SADT, que se
refere ao Serviço de Apoio à Diagnose
e Terapia, obteve crescimento de
R$ 21,0 milhões de 2016 comparado com 2015
ou 17,6%.

Custo com Consulta + SADT
150

2º Trim 2016

2016
Resultados Trimestrais Montante no Período

R$119,0

110

R$36,2

100

R$35,6

R$35,5

3º Trim 2016

4º Trim 2016

R$32,7

90
80
70

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016
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N

Número de
Internações

esse mesmo sentido, apesar da redução
de 4% em nossa carteira assistencial,
observamos um crescimento de 647
internações no ano, com alto impacto no custo
assistencial gerencial

Números de Internações

Números de Internações
2016

19.000
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000

18.635
17.988

Resultados Trimestrais Quantidade no Período

4.974
4.693

4.709

3º Trim 2016

4º Trim 2016

4.259

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

Custo com Internações

O

custo com internações ocorridas nos
Recursos Próprios e na Rede Prestadora
de Serviços apresentou aumento de
R$20,9 milhões ou 17,4% em 2016, comparado
com o ano de 2015.

Sendo que em 2016 o custo médio de
internação por beneficiários foi de R$ 101,93..

Custo com Internações

Custo com Internações
Em R$ milhões
2016
Resultados Trimestrais Montante no Período

160.0
140.0

Milhões

120.0

R$141,1
R$120,2

R$38,2

R$37,8

100.0

R$34,7

80.0
60.0

R$30,4

40.0
20.0
0.0
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Custo Médio Per Capita
com Internações
Custo Per Capita com Internações

Custo Per Capita com Internações
2016
Resultados Trimestrais Média no Período

R$ 120,0
R$ 100,0

R$ 101,93

R$111,99
R$108,82

R$ 80,0

R$100,57

R$ 60,0
R$ 40,0

R$86,72

R$ 20,0
R$ 0,0

2016

1º Trim 2016

Índice de Sinistralidade

M

esmo diante de um cenário adverso
do crescente custo assistencial
c o n s e g u i m o s u m re s u lt a d o
extremamente importante, reduzindo a
sinistralidade acumulada de 87,13% em 2015
para 85,75% no ano de 2016.
Esse resultado decorre especialmente da

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

colaboração do médico cooperado, aliado à
otimização dos recursos utilizados e de ações
estratégicas da atual gestão, dentre as quais
destacamos a revisão dos moldes de negociação
com a rede hospitalar - principalmente em
materiais e medicamentos; retomada do envio
mensal dos custos gerados por consulta aos
cooperados; implantação de novos protocolos em
SADT com apoio do Comitê Médico e Gerencial,
bem como da intensificação de ações voltadas
aos nossos clientes atendidos pelo intercâmbio.

Índice de Sinistralidade

Índice de Sinistralidade
2016

90,00%

87,13%

85,00%

Resultados Trimestrais Média no Período

85,75%
87,39%

80,00%

85,56%

75,00%

84,92%

70,00%

85,08%

65,00%
60,00%

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016
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Custos com OPME
(Contábil)

para sempre melhorar a remuneração e garantir
equilíbrio na cooperativa.

F

inalizamos o ano de 2016 diante de um cenário
crescente de grandes desafios na área da
saúde. Vivemos nossa rotina de trabalho com
foco na redução dos custos assistenciais e na oferta
de garantia plena e com qualidade dos serviços de
saúde ao cliente em conjunto com a satisfação do
cooperado. Por isso nos empenhamos na gestão

Tratando-se de OPME (Órtese, Próteses e
Materiais Especiais) podemos observar que
diante do mundo atual com inclusões de novas
tecnologias, severa fiscalização da ANS e a
judicialização que não modificou neste ano em
comparado com anterior, observamos no quadro
abaixo que a auditoria de OPME conseguiu obter
resultados dentro do planejamento estratégico
mesmo diante de tantas intervenções externas.

Custo de OPME

Custo de OPME
Em R$ milhões
2016
Resultados Trimestrais
Montante no Período

25,0

Milhões

20,0

R$ 19,5

R$ 5,6

R$ 19,5

15,0

R$ 4,3

R$ 4,3

1º Trim 2016

2º Trim 2016

R$ 5,3

10,0
5,0
0,0

2015

2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

Custo Médio OPME
Per Capita
Custo OPME Per Capita

Custo Per Capita com OPME
2016
Resultados Trimestrais Média no Período

R$ 16,00
R$ 14,00
R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 4,00
R$ 2,00
R$ 0,00
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R$ 14,46
R$16,72
R$16,05
R$12,54

2016
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Distribuição dos Custos Assistenciais

A

distribuição dos custos com a assistência
em 2016 é apresentada no quadro abaixo,
sendo que os Recursos Próprios da nossa
Cooperativa representou 38,99% dos custos,
seguido pelos Honorários Médicos com 23,74%.

Distribuição de Custos Assitenciais em 2016

Redutor de Custo
-2,20%

Recursos
Próprios
38,99%

Hospitais
18,21%

Clínicas
14,64%

Honorários
Médicos
23,74%

Radiologia
1,94%

Laboratórios
0,28%
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EFICÁCIA ADMINISTRATIVA

C

ertamente ao conseguirmos alcançar os
resultados e objetivos planejados durante
todo o ano que a Cooperativa vem se
dedicando durante todos esses meses, mostra
através dos números os resultados alcançados
e o trabalho realizado. Analisando os feitos sob
retrospectiva, recapitulando cada resultado
superado a cada trimestre e as ações que nos
conduziram ao alvo, é possível ver a eficácia
da equipe multidisciplinar e comprometida,
utilização dos recursos disponíveis, controle
efetivo das Despesas e cooperação de todas as
partes interessadas para atender as exigências

Evolução das Despesas
Administrativas
sobre a ROL - Receita
Operacional Líquida

que deram forma aos nossos propósitos.
Neste sentido, vem à tona a importância da
Eficácia Administrativa dentro da Cooperativa,
movida pela Gestão do Planejamento e pelos
princípios da Governança, exerceram um papel
decisivo durante o andamento das ações e metas
do ano de 2016, proporcionando em cooperação
com toda a Cooperativa a geração de valor e
redução de Despesas, da melhor forma possível
e ocorrendo os avanços da Gestão de acordo
com o planejado.

A

s despesas administrativas apresentaram
aumento de 0,52% em sua relação com a
ROL entre 2015 e 2016, principalmente
em razão da necessidade de constituição de
provisões contingenciais.

Índice de Despesas
Administrativas Sobre ROL

Índice de Despesas
Administrativas Sobre ROL
2016
Resultados Trimestrais Média no Período

15,00%
14,00%

13,95%

16,15%

14,47%

13,00%

14,17%
13,60%

12,00%

13,86%

11,00%
10,00%

60
60

2015

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 | UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

DESEMPENHO 2016

Recursos Humanos

A

UNIMED São José dos Campos entende
que seus objetivos estratégicos e
resultados são alcançados pelo esforço
conjunto de seus colaboradores, que aplicam
suas competências na realização de suas funções.
O reconhecimento e a valorização de cada
profissional são realizados através de ações de
capacitação e desenvolvimento e pelo incentivo
ao autodesenvolvimento para seu crescimento
profissional e pessoal.
Por isso, o objetivo da Perspectiva Recursos
no Planejamento Estratégico da Cooperativa é
“Formar e reter equipe comprometida, motivada
e qualificada”.
Nesse sentido, em 2016, foram realizadas
ações de desenvolvimento, através de workshops,
palestras, cursos, para estimular os colaboradores
a buscarem o autodesenvolvimento como
profissionais atuantes e sobre a importância
em trabalhar em equipe.
Destacamos as oficinas de integração das
equipes, com a participação de 198 colaboradores
de 15 áreas da empresa. O objetivo dessas oficinas
foi o de estimular o processo de construção de
equipes capacitadas e motivadas para otimização
de processos e alcance de resultados, através
de comunicação mais aberta e transparente,
maior comprometimento interpessoal para o
fortalecimento da relação cliente interno versus
fornecedor interno, gerando um ambiente de
trabalho mais produtivo.
As lideranças também foram desenvolvidas no
que tange a gestão de pessoas, pois a elas cabe a
responsabilidade de obter de seus colaboradores
as melhores entregas na busca de resultados.
Participaram de treinamentos de como realizar
feedback, como entender as diferenças dos
perfis comportamentais, para melhor gestão
de conflitos entre pessoas e áreas, dentre outros
temas essenciais.

em realizar um atendimento de excelência aos
nossos clientes. Participaram 119 colaboradores
em São José dos Campos e Caraguatatuba.
Todos os treinamentos e ações de
desenvolvimento tiveram a parceria do
SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo, que foi fundamental para
atender aos desafios de implantação da OQS –
Organização do Quadro Social e do NDH – Núcleo
de Desenvolvimento Humano, que contou não só
com a participação dos cooperados, mas também
de colaboradores.
Dentre as ferramentas de gestão de pessoas,
destacamos a aplicação da Avaliação de
Desempenho Anual, para avaliar o desempenho e
identificar as necessidades de desenvolvimento
dos colaboradores, tanto individuais quanto
coletivas.
Destacamos também a aplicação da Pesquisa
de Clima Organizacional, cujo resultado foi de
69,5% de satisfação dos colaboradores em
trabalhar na Cooperativa. Este resultado é positivo
em comparação ao mercado, pois, de acordo com
a Revista Você S/A o Índice Médio de satisfação
dos colaboradores das 100 Melhores Empresas
para você Trabalhar é de 75,7%. Adicionalmente,
foram realizados atendimentos individuais aos
colaboradores por psicólogos da Cooperativa,
com o objetivo de apoiá-los na superação de
dificuldades que impactavam no trabalho,
reduzindo assim os conflitos e melhoria do
desempenho.
Ao longo de 2016, foram realizadas cerca de
20.240 horas de treinamento, com a participação
de 1.331 pessoas. A cooperativa conta com 993
colaboradores, sendo que 78% são mulheres e
89% têm até 45 anos de idade.

Para o desenvolvimento das equipes de
atendimento direto aos nossos clientes, foi
realizada a palestra Excelência no Atendimento Metodologia Disney, com o objetivo principal de
sensibilizar os colaboradores sobre a importância
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Ouvidoria

A

Ouvidoria Unimed São José dos Campos
é um canal de comunicação com o
cliente que tem por finalidade receber
manifestações como sugestões, reclamações,
denúncias e elogios.
O setor trabalha de forma personalizada,
autônoma e imparcial, estando diretamente
ligada à diretoria da cooperativa.
A principal função da Ouvidoria é servir de elo

entre a Cooperativa e seus beneficiários, atuando
de forma independente, com caráter mediador e
estratégico. Permite ainda melhorar a qualidade
e eficácia dos serviços prestados, a satisfação de
nossos clientes e a busca de soluções efetivas
para as eventualidades apresentadas.
Desde Outubro de 2013 atuamos de acordo
com a Resolução Normativa n° 323 da ANS, com
a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais
o relacionamento com nossos beneficiários.

Número de Atendimentos
Ouvidoria
2.500

Número de Atendimentos
Ouvidoria
2016

2.368

Resultados Trimestrais Quantidade no Período

414

2.000
1.500

351

1.149

1.000

193

500
0

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

191

3º Trim 2016

4º Trim 2016

Distribuição dos Atendimentos por Tipo
Elogio
3%
Consulta
16%

Sugestão
0%
Denúncia
0%

Reclamação
81%
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Reanálise
0%

RECURSOS PRÓPRIOS
Santos Dumont
Hospital

E

O Santos Dumont Hospital foi projetado
para desenvolver um serviço de excelência
em assistência de qualidade aos seus
clientes, oferecendo profissionais altamente
qualificados e equipamentos com as melhores
tecnologias disponíveis no mercado. Este ano
completa 8 anos de atividade. Atualmente,
o Santos Dumont Hospital é um complexo
reconhecido tanto pelos profissionais quanto
pelos clientes.

O objetivo do Hospital é oferecer atendimentos
de excelência ao seus clientes. Este ano trouxe
inovações como o serviço de Transplante de
Medula Óssea Autólogo. Iniciou também no
centro de diagnóstico de imagem os exames
de Holter, Ecocardiográfica sob Estresse e
Ecocardiograma Transesofágico. É um hospital
de alta e média complexidade e referência em
procedimentos de alta performance no Vale.

Número de Internações
Santos Dumont Hospital
6.000

Número de Internações
Santos Dumont Hospital
2016

5.626

5.500

Resultados Trimestrais Quantidade no Período

5.323

1.349

5.000

1.384

4.500
4.000

1.299

1.291

3.500
3.000

2015

2016

Taxa de Ocupação
do Santos Dumont
Hospital

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016

N

o ano de 2016, a taxa média de ocupação
foi de 79%, diminuição de 5,0% em
comparação ao ano de 2015, contudo,
esse percentual médio de ocupação é satisfatório,
pois o hospital atende dentro da sua capacidade,
garantindo total qualidade aos seus pacientes.
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Taxa Média de Ocupação

Taxa Média de Ocupação

2016

Resultados Trimestrais Média no Período

0,90

0,84

0,80

0,79

0,79

0,83

0,70

0,76

0,77

3º Trim 2016

4º Trim 2016

0,60
0,50

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

CDI (Centro
Diagnóstico Integrado)

E

O Centro de Diagnóstico Integrado foi
inaugurado em maio de 2009, com parque
tecnológico de alta complexidade, que
incorpora exames de Ressonância Magnética,
Tomografia Multislice, Densitometria Óssea,
Mamografia, três salas de Ultrassonografia,
exames de Ecografia como Ecocardiograma
Sob Estresse Farmacológico, Ecocardiograma
Transtorâcico e Transesofágico.
O CDI também conta com uma sala ampla e
acolhedora para realização de Teste Ergométrico
e Holter 24 horas, dois aparelhos de Arco
Cirúrgico utilizado em cirurgias de médio e
grande porte, um Raios –X fixo e dois portáteis
para a realização de exames beira leito, além
de Métodos Endoscópicos, Broncoscopia e
Medicina intervencionista, realizando biopsias
com segurança e confiabilidade nos resultados.
O CDI é contemplado pelo Espaço da Mulher
- Dra. Terezinha Veneziani, onde as beneficiárias
tem possibilidade de realizar seus exames em
um único local, trazendo maior satisfação,
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segurança e conforto. Os equipamentos são
de última geração, propiciando imagens de
alta definição, o que corrobora para maior
confiabilidade dos resultados desses exames.
A estrutura do Espaço da Mulher foi idealizada
a fim de proporcionar um ambiente acolhedor
e humanizado. A humanização também é um
ponto forte desse espaço, pois entendemos
que, por se tratar da saúde de nossas clientes,
a atenção e o acolhimento são diferenciais para
nossos atendimentos.
Pode-se observar também o aumento da
complexidade dos procedimentos que ocorrem
no CDI, tais como a realização de exames em
crianças de todas as idades e procedimentos com
indução anestésica. O horário é outro diferencial,
sendo ampliado até às 23 horas com um local
seguro, podendo ser realizado aos finais de
semana. Com a comodidade de agendar exames
pelo agendamento online e também retirar os
resultados diretamente no site da Unimed SJC
ou site do Santos Dumont Hospital.

DESEMPENHO 2016

Santos Dumont
Unidade Avançada
Litoral Norte

I

atendimentos de urgência e emergência e um
centro de diagnóstico integrado.
Destacamos a avaliação positiva por parte
de nossos clientes com um índice de aprovação
de 85% de “muito satisfeitos” que indicariam
nossos serviços.

naugurado em setembro de 2014, o Santos
Dumont Unidade Avançada Litoral Norte
é referência em atendimentos na região. A
unidade conta com uma moderna estrutura para

Evidenciamos a redução no número de
atendimentos, que se devem às fases epidêmicas
de 2015 que não se repetiram em 2016 (Vírus
H1N1 e Dengue).

Número de consultas
Pronto Atendimento
Santos Dumont
Unidade Avançada
Litoral Norte

número de consultas realizadas dentro
do Pronto Atendimento do Santos
Dumont Unidade Avançada, apresentou
uma diminuição de 1.701 consultas ou 3,1%,
decorrentes principalmente da diminuição de
epidemias no ano de 2016 no Litoral, tais como
a Dengue.

Nº de Consultas PA - SDUALN

Nº de Consultas PA - SDUALN

O

2016

54.116
54.000

Resultados Trimestrais Quantidade no Período

52.415

52.000
50.000

14.138
13.384

48.000

12.960

46.000

11.933

44.000
42.000
40.000

2015

2016

1º Trim 2016

2º Trim 2016

3º Trim 2016

4º Trim 2016
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COOPERATIVA

NOSSADO
VISÃO
VISÃO
FUTURO
DE
FUTURO

NOSSA VISÃO DE FUTURO
Onde Queremos
Chegar
”Ser reconhecida no Sistema Unimed e na
Saúde Suplementar pela excelência da gestão
e geração de valor para os cooperados,
garantindo sua satisfação, bem como dos
clientes e colaboradores até 2020.”

P

ara que a nossa Visão de Futuro seja
alcançada, é imprescindível o exercício
das melhores práticas de Governança
com uma Gestão moderna e orientada para
resultados e com investimentos permanentes
na formação e retenção de pessoas qualificadas
e comprometidas com o nosso negócio.
É necessário alcançar o crescimento de forma
sustentável por meio do aumento da receita,
com redução dos custos e das despesas para
geração de resultados que assegurem o equilíbrio
econômico-financeiro da Cooperativa.
Para isso, é fundamental o fortalecimento
da confiança da Marca Unimed no mercado,
promovendo, além do melhor relacionamento
e comunicação, a excelência no atendimento
com qualidade na atenção e na assistência à
saúde de seus clientes.
Somente será possível consolidar essas
conquistas se ao final alcançarmos a satisfação
das partes relacionadas e a geração de valor para
os sócios da Cooperativa.
Focada nesses objetivos, a administração está,
sistematicamente, promovendo a excelência
com as melhores práticas de governança e
a implementação de um modelo de gestão
fundamentado na responsabilidade corporativa,
visando o crescimento sustentável da instituição
e a geração de riquezas para os seus sócios, com
base em princípios éticos que valorizem o capital
humano e a retenção de talentos, transmitindo
confiança, transparência e credibilidade nas
relações internas e externas.
Para que tudo isso seja possível, a administração
implantou um modelo de Gestão Estratégica
orientado por um conjunto de objetivos,
68
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indicadores e metas, estruturado em quatro
perspectivas que compõem o Mapa Estratégico
da Cooperativa.
A atual Visão de Futuro foi declarada em 2015
e tem como horizonte o ano de 2020. Porém,
anualmente ocorre a revisão do Plano Estratégico,
a fim de garantir sempre uma sintonia com o
cenário de mercado atual, realizando a correção
necessária de rotas para manter a empresa
atualizada e competitiva, assegurando que os
objetivos e as metas propostas sejam alcançados.
Sob a condução da Diretoria Executiva, em
conjunto com o Conselho de Administração,
é realizado anualmente o Ciclo de Revisão do
Planejamento Estratégico, dividido em seis
etapas:
1. Revalidação da declaração de Missão,
Visão e Valores;
2. Realização de Estudo com Diagnóstico
de Cenários;
3. Formulação das Diretrizes e Metas
Estratégicas;
4. Definição dos Objetivos Estratégicos;
5. Definição dos Indicadores e Metas;
6. Formulação dos Projetos e Planos
Estratégicos.
O Planejamento Estratégico da Unimed São
José dos Campos, traduzido no Mapa Estratégico,
compreende um modelo de gestão orientada
para resultados, norteado pelas Diretrizes da
Administração:
• RECUPERAR E MANTER O EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO;
• FORTALECER NOSSA IMAGEM NO MERCADO;
• FIDELIZAR NOSSOS CLIENTES;
• MODERNIZAR A GESTÃO;
• VALORIZAR O SÓCIO COOPERADO.

VISÃO DE FUTURO

Plano Estratégico
para 2017

acompanhados, aferidos e os resultados
apresentados mensalmente à administração
para avaliação da eficácia da estratégia quanto
ao alcance dos objetivos e metas planejados.
O Mapa é estruturado em objetivos
estratégicos distribuídos nas perspectivas
Financeira, Mercado, Processos Internos e
Recursos, os quais estão interligados em uma
relação direta de causa e efeito.

O

Plano de Gestão da Cooperativa para
2017 está traduzido em seu Mapa
Estratégico, que corresponde ao portfólio
de Projetos e Planos que serão executados,

Mapa Estratégico 2017 - 2020

Recursos

Processos Internos

Mercado

Financeira

VISÃO : Ser reconhecida no Sistema Unimed e na Saúde Suplementar pela excelência da gestão e geração de
valor para os cooperados, garantindo sua satisfação, bem como dos clientes e colaboradores até 2020.

O

Gerar resultados econômicos e financeiros

Aumentar a Receita Operacional Líquida (ROL)

Promover o crescimento
sustentável da carteira
de clientes

Melhorar a qualidade em
atenção e assistência à saúde

Gerar valor para o
cooperado

Reduzir os custos
assistenciais

Carteira de Clientes

Atenção e
Assistência à Saúde

Valorização do Cooperado

Regulação em Saúde

Aumentar as vendas de
forma rentável

Oferecer atendimento
seguro e com qualidade

Remunerar o ato
médico em conformidade
com o mercado

Reduzir os custos com
internação

Reter clientes
na carteira

Ampliar programas e
ações de atenção à saúde

Aumentar a participação
dos honorários médicos

Sanear a carteira
de clientes

Oferecer assistência à
saúde com eficiência

Implantar programas de
relacionamento que
valorizem o cooperado

Formar e reter equipe comprometida,
motivada e qualificada

Intensificar a comunicação
e o relacionamento

Mapa Estratégico não só fornece a
visualização e a comunicação para
compreensão da estratégia por toda
força de trabalho da Cooperativa, como também
disponibiliza mecanismos que possibilitam a
mensuração dos resultados alcançados, pois
todos os objetivos possuem seus respectivos
indicadores e metas que são aferidos
mensalmente, possibilitando avaliação e correção
de rotas, quando necessário.

Reduzir os custos
com SADT
Reduzir os custos
com OPME/DMI
Reduzir os custos
assistenciais no SDH

Otimizar a infraestrutura de
tecnologia e informação

Modernizar a administração
com eficiência

Eficiência Administrativa
Aprimorar modelos de
governança e gestão
Consolidar o resultado com
operações de intercâmbio
e autogestão
Reduzir as despesas
gerais e operacionais

Otimizar a infraestrutura
física e de processos

Dessa forma, estamos investindo em recursos
para melhorar os processos internos.
Com o objetivo de aumentar nossa participação
no mercado e gerar os resultados econômicofinanceiros necessários para o alcance da nossa
Visão de Futuro!
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VISÃO DE FUTURO

Cenário e Ambiente
para Consolidação
das Mudanças

O

cenário econômico e político brasileiro
atravessa um momento de grandes
dificuldades, com uma crise que produz
efeitos desde 2014.
Em 2017 esses efeitos ainda serão bem
perceptíveis, pois ainda haverá retração de
mercado, principalmente na saúde suplementar.
Só será possível vislumbrar um horizonte
positivo, a partir do terceiro trimestre de 2017, de
acordo com alguns especialistas financeiros que
projetam crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) para o final do ano. Existem ainda ações do
governo que visam fomentar o aquecimento da
economia, além de propor meios para controlar
os gastos públicos, queda da inflação e redução
dos juros, que poderão contribuir para esse início
de recuperação.
Dentro desse contexto, o mercado da saúde
suplementar busca retomar seu crescimento, após
sofrer uma redução no número de beneficiários e
o aumento na inflação médico-hospitalar, o que
fez com que as operadoras de planos de saúde
e as cooperativas médicas registrassem uma
queda das suas receitas.
Estamos vivenciando esse momento de
transição, o que exige de nós maior eficiência e
competividade. Com inovação e ações planejadas
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sendo executadas com disciplina e foco em
resultados, iremos superar esse momento hostil
e adverso do cenário nacional e estaremos mais
preparados para produzir melhores resultados
que garantam a sobrevivência e a sustentabilidade
da Cooperativa.
Esse cenário desafiador nos possibilita realizar
as mudanças necessárias em nossa forma de
gestão e atuação, o que nos fortalece e nos habilita
para maiores conquistas no mercado em que
atuamos. Por isso a mudança é tão necessária. Só
conquistaremos resultados diferentes, fazendo
diferente.
O comprometimento e a efetiva participação
e contribuição das partes interessadas, são
fundamentais para garantir a solidez do modelo
de Governança e Gestão colocado em curso
pela administração. Isso exige de todos nós,
clientes, colaboradores, administradores e sócios
da Cooperativa, uma conduta alinhada a esse
modelo para consolidação dessa mudança.
Por isso, devemos todos estar alinhados com
a estratégia que possibilitará à Cooperativa,
dentro desse cenário, sair do lugar comum,
vencer os desafios e crescer de forma sustentável,
garantindo satisfação para seus públicos
relacionados.

VISÃO DE FUTURO

Uma Construção
Cooperada para
o Futuro

P

ara produzir o crescimento da Cooperativa
é necessário que haja participação efetiva
dos seus sócios. Desse modo, trabalhamos
com mais transparência, implantamos projetos
para fortalecer a comunicação e o relacionamento,
como o NDH (Núcleo de Desenvolvimento
Humano) e a OQS (Organização do Quadro Social)
e investimos na formação de novos líderes, com
a implantação do Programa de Qualificação de
Administradores. Todos projetos voltados para
os cooperados.
A construção de uma cooperativa forte está
diretamente relacionada ao nível de confiança e
participação dos seus cooperados.
Somente com sua compreensão e efetiva
cooperação será possível construir, de forma
cooperada, um futuro sustentável para todos.
Foi com essa crença que a administração iniciou
o Ciclo de Revisão do Planejamento Estratégico
2017~2020, promovendo um Workshop com a
participação dos cooperados que já atuam nos
Núcleos Cooperativos.
Esse Ciclo foi composto pelas seguintes fases:
1. Workshop com os cooperados “Planejamento
Participativo”
• Realizado em outubro de 2016, na Sede
da Cooperativa, onde foi apresentado aos
cooperados um breve estudo do cenário do
mercado e indicadores da saúde suplementar,
além de uma abordagem resumida dos resultados
alcançados até o 1º semestre/2016. Esse material
subsidiou o debate entre os participantes
e a análise das ameaças e oportunidades
relacionadas ao cenário externo, que foram
registradas na Matriz SWOT. Em seguida, os
cooperados formularam propostas relacionadas
aos temas estratégicos, visando gerar melhores
resultados. Todo esse material, construído pelos
cooperados e apresentado à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração, foi utilizado... nas

etapas seguintes de construção do Planejamento
Estratégico 2017~2020.
2. Workshop da diretoria executiva
“Formulação dos Direcionadores Estratégicos”
a. Revalidação da Visão, Missão, Valores e
Diretrizes da Administração;
b. Definição das Metas;
c. Formulação das Diretrizes Estratégicas
de Mercado.
• Realizado também no mês de outubro, logo
após o Workshop dos cooperados, esse encontro
foi conduzido pelo presidente com a participação
dos diretores, assessores e gerentes estratégicos.
O conteúdo produzido foi apresentado e
aprovado pelo Conselho de Administração,
configurando assim nos Direcionares Estratégicos
para 2017.
3. Oficina com os gestores “Comitê Estratégico”
a. Definição dos Objetivos e Construção
do Mapa Estratégico;
b. Definição dos Indicadores e Metas para
2017;
c. Construção dos Projetos e Planos de
Ações.
• As Oficinas aconteceram durante os meses
de outubro, novembro e dezembro. Nesses
encontros, os gestores e a equipe estratégica,
líderes da Cooperativa (Operadora e Recursos
Próprios), construíram os objetivos (Mapa
Estratégico), indicadores, metas, projetos e
planos para 2017.
Toda essa construção foi orientada pelos
direcionares estratégicos definidos pela
administração e pelas análises dos cenários
interno e externo, que foram realizadas durante
as Oficinas considerando cada um dos temas
estratégicos.
O produto de cada etapa dessa construção
foi apresentado, debatido, revisado e aprovado
pelo Conselho de Administração.
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“

Isso sim é,
verdadeiramente,
uma Construção
Cooperada para
o Futuro!

“

Dr. Julio Cesar Teixeira Amado

Presidente da Unimed São José dos Campos
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